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Мета.  

Навчальна – відпрацювання з учнями практичних навичок складання плануючої 

документації фірми. 

Розвивальна – розвивати вміння адміністративного хисту, обов’язками кадрової служби 

підприємства. 

Виховна – виховувати в учнів активну позицію щодо практичної реалізації принципу роботи 

адміністратора. 



1. Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також 

утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і 

правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: 

при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 вт/м2.), При лампах розжарювання і не менше 

150 лк.(48 вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних 

канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса учень 

повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена 

інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки 

від ураження електричним струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими 

руками. 

Інструкція з охорони праці 



3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися 

«Інструкцією з охорони праці при роботі на персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години 

роботи проводити провітрювання приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою 

зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та 

гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у 

незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити 

невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс 

вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з 

охорони праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього 

шуму, іскріння і запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від 

електричної мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію 

до найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі 

своїми силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу 

Відділ кадрів – це структурний підрозділ загальної системи управління, на який 

покладаються обов’язки реалізації кадрової політики підприємства. Спеціалісти цього 

відділу проводять аналітичну й оперативну роботи, здійснюють виконавчі, 

розпорядчі, контролюючі та координаційні функції в сфері управління персоналом. 

Функції відділу кадрів: 

 Адміністративна діяльність, яка 

забезпечує виконання діючого 

законодавства в галузі праці. 

 Організація працевлаштування, яка 

реалізується через підбір, прийом на 

роботу, знайомство з робочим місцем, 

інструктаж щодо умов праці та техніки 

безпеки на виробництві, перехід з одного 

робочого місця (посади) на інше, 

звільнення працівника та ін. 

 Формування резервного потенціалу на 

підприємстві. 

 Допомога керівництву в розробці форм 

та систем заробітної плати, системи 

преміювання. 

 Проведення постійного контролю за 

умовами праці, трудовою дисципліною, 

технікою безпеки. 

 Розробка положення та проведення 

атестації персоналу, організація 

конкурсів на заміщення вакантних посад. 

 Організація системної підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу. 

 Співпраця з профспілками та 

керівництвом організації в розробці та 

укладанні колективного договору. 





Начальник відділу кадрів разом з вищим керівництвом здійснює організаційно-

методичне керівництво формуванням кадрового резерву та контролює виконання 

особистих річних планів кандидатів, вносить пропозиції щодо вдосконалення складу 

резерву. Спільно з керівниками структурних підрозділів вивчає ділові якості осіб, які 

претендують на вакантні керівні посади, контролює добір та розстановку кадрів згідно 

з рівнем їх професійної кваліфікації, розглядає пропозиції щодо можливостей 

проведення підвищення кваліфікації та стажування персоналу на провідних 

підприємствах галузі як в межах держави, так і за кордоном. 

До основних функцій відділу кадрів в сфері стратегічного управління персоналом 

на підприємстві належать: 

Активна участь у розробці та вдосконаленні організаційної та управлінської структури 

підприємства. 

Допомога керівництву у проведенні кадрової політики щодо найму, переміщення, 

звільнення, скорочення персоналу. 

Допомога лінійним та функціональним керівникам у організації виховної роботи з 

персоналом з метою підвищення продуктивності праці, відповідальності за якість 

виконання роботи, забезпечення нормального соціально-психологічного клімату в 

колективі. 

 



Кадрове діловодство  це діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи 

з документами особового складу з питань оформлення, прийняття, переведення, 

звільнення, обліку, атестації, навчання, підвищення кваліфікації, стажування, 

пенсійного забезпечення працівників. 

Кадрове діловодство ведеться за такими напрямами: 

 Облік особового складу підприємства та його підрозділів. 

 Оформлення та ведення особових справ працівників. 

 Підготовка та передача на розгляд вищого керівництва документів з особового складу, 

а саме: наказів про прийом, переведення, звільнення працівників, об’яву заохочення 

або догани тощо. 

 Підготовка наказів та інших необхідних документів для проведення атестації 

персоналу.  

 Підготовка звітів та інших статистичних довідок щодо змін чисельності та структури 

персоналу.  

 Підготовка звітів щодо стану підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

працівників. 

 Ведення документації про зарахування працівників до резерву на заміщення 

вакантних посад.  

 Облік та реєстрація надходження документів, що стосуються особового складу 

підприємства, контроль за їх використанням. 

 Підготовка та передача в органи соціального забезпечення пенсійних справ 

працівників. 

 Підготовка документів з кадрів для передачі їх в архів на зберігання. 

 Механізація та автоматизація документування інформації з особового складу.  

 



Комплекс документів за функціями управління кадрами містить такі основні 

групи: 

 Особисті документи працівників. організаційно-розпорядча документація;  

 Організаційно-розпорядча документація закріплює трудові правовідносини 

громадян з установами. первинна облікова кадрова документація. 

  Первинна облікова кадрова документація виконує функцію обліку працівників 



До групи особистих документів належать такі:  
 паспорт, трудова книжка,  
 військовий квиток,  
 диплом,  
 свідоцтво, 
  атестат та інші документи, які засвідчують юридичне підтвердження особи працівника.  
 Особистими є також документи, які видаються працівникам, наприклад, перепустка,  
 посвідчення про відрядження,  
 довідки, що підтверджують місце роботи, посаду, заробітну плату, рекомендаційні та 

атестаційні листи тощо. 
До організаційних належать статути,  
положення,  
 інструкції, 
  правила внутрішнього трудового розпорядку; 
  до розпорядчих — накази, постанови, 
  рішення, вказівки, 
  розпорядження;  
 до довідково-інформаційних — доповідні та пояснювальні записки,  
 листи, списки, 
  акти,  
 протоколи, 
  довідки,  
 звіти. 
Згідно з технологією реєстрації та накопичення інформації з кадрів первинну облікову кадрову 
документацію поділяють на дві взаємозв’язані групи: 
 вихідні (початкові) облікові документи (особовий листок, особова картка) та похідні облікові 
документи, які мають другорядний (довідково-контрольний) характер (спеціалізовані картки 
персонального обліку спеціалістів, списки, журнали реєстрації, книги обліку). 



документування трудових правовідносин працівників 

з роботодавцем 1 

ведення особових справ та 

трудових книжок працівників; 2 

ведення довідково-облікової та звітної 

роботи з кадрів. 3 

Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів має забезпечувати достовірні 

відомості щодо:  

 кількості працівників за категоріями,  

 професіями,  

 кваліфікацією,  

 освітою, 

  стажем роботи,  

 статтю,  

 віком та іншими ознаками; 

 змін штатного складу організації з обов’язковим 

уточненням причин змін; 

 стану підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та стажування працівників. 



Можливість одержання інформації про особовий склад організації забезпечується 

веденням відділом кадрів відповідної документації, найважливішою серед якої є 

трудові договори між працівниками та власником підприємства, трудові книжки та 

особові справи працівників. 
Трудовий договір є угодою між працівником і власником організації, згідно з якою 
працівник зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією, 
посадою, підпорядковуючись внутрішньому трудовому розпорядку, а власник 
підприємства — виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати необхідні 
для виконання роботи умови праці.  

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. До 
трудової книжки заносяться: ім’я, прізвище та по батькові працівника, дата 
народження; відомості про прийняття на роботу (посаду), переведення на іншу 
роботу (посаду), звільнення з роботи (посади); відомості про нагородження 
державними нагородами та відзнаками Президента України, заохочення за успіхи в 
роботі та інші подяки відповідно до чинного законодавства України; дані про 
відкриття, на які видано дипломи, використані винаходи та раціоналізаторські 
пропозиції, виплачені у зв’язку з цим винагороди. 
Особова справа — це сукупність документів, які містять найповніші відомості про 
працівника й характеризують його біографічні, ділові та особисті якості.  

Штатно-посадова книга (штатний формуляр) – це основний робочий документ 

відділу кадрів, який відображає стан укомплектування персоналу підприємства. 

Штатно-посадову книгу веде працівник відділу кадрів на основі штатного розпису. 

 Алфавітна книга ведеться для полегшення оперативного розшуку особової справи 

та особової картки, а також для одержання довідкової інформації про працівників.  







Картка завдань  
1. Описати робочі документи з якими працюють в відділі 
кадрів  
2. Створити штатний розпис праціників  
3. Законспектувати конспект  

Виконані завдання відправити на 
електронну адресу mawa1995@ukr.net 


