
16.09.2020  

Група № 45 

Урок № 16 

Тема уроку: Форми реєстрації. 

Мета уроку:  

 Навчальна – засвоїти  використання різних форм  реєстрації службових 

документів. 

Розвивальна - сприяти розвитку творчої активності учнів, формуванню 

пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню словникового запасу, 

розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх на практиці. 

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  сприяти 

підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в колективі. 

Матеріал уроку:  

Форми реєстрації документів можуть бути трьох видів: журнальна, карткова та 

автоматизована електронна (на ПЕОМ). 

Журнальна система реєстрації  потрібна тоді, коли облік документів виступає на 

перше місце, запобігає претензії з боку громадян, конфліктні ситуації і т.п., наприклад, 

при видачі документів про освіту, трудових книжок, перепусток. Це, як правило, 

документи, реєстраційний індекс яких складається з порядкового номера. Банки, 

наприклад, ведуть журнали обліку договорів про депозитному вкладі, рахунків фірми і т.д. 

Журнальна система реєстрації використовується в роботі з документами обмеженого 

доступу: секретними, конфіденційними. Для кожної категорії документів зазвичай 

розробляється своя форма журналу з різним ступенем дробности відомостей про 

документ. 

За журнальної форми реєстрації документів рекомендується вести такі журнали 

реєстрації: 

а) нормативних документів 

б) урядових документів (кореспонденція Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Міністрів та відомств, доручення державних 

адміністрацій, запити та звернення депутатів) 

в) наказів керівника установи з основного складу; 

г) наказів щодо особового складу; 

д) рішень колегії чи вченої ради установи; 



є) відряджень; 

ж) актів ревізій фінансово-господарської діяльності тощо. 

Активно карткова система стала впроваджуватися в діловодство з розробкою 

ЕГСД. За карткової форми реєстрації вид і визначення кількості картотек залежить від 

конкретних потреб роботи установи.   

Перевага карткової системи реєстрації полягає в наступному: 

• реєстрацією одночасно можуть займатися кілька працівників; 

• картки можна виготовити в необхідній кількості примірників і, отже, відпадає 

необхідність в повторної реєстрації документів в структурних підрозділах; 

• картки «рухливі», їх можна систематизувати за різними ознаками і створювати 

картотеки. Таким чином, карткова система реєстрації забезпечує інформаційно-

довідкову роботу; 

• карткова система реєстрації дозволяє відразу ж один примірник картки 

передати в картотеку для сроковую контролю за виконанням документів.  

Переваги карткової системи реєстрації дозволяють значно підняти рівень 

організації діловодного обслуговування в установі. 

Форма картки (РКК - реєстраційно-контрольної картки) і розташування реквізитів 

можуть бути визначені у самому закладі і записані в інструкцію з діловодства. 

Можна запропонувати наступну форму реєстраційної картки на форматі А5 

(148×210) або А6 (105 х 148): 

Вичертивши на форматі А5 або А6 таку форму картки, її розмножують на ксероксі, 

вибравши досить щільний папір. Для різних реєстрованих груп документів можна 

використовувати картки різних кольорів, колірні смуги по верхньому полю або по 

діагоналі. 

Для ведення карткової системи реєстрації в ручному режимі необхідно мати тираж 

карток на рік і, як мінімум, два картотечних ящика для зберігання карток: у строкової 

контрольної картотеці і довідковій картотеці. 

Кількість примірників заповнених реєстраційних карток визначається установою. 

Як правило, таких карток заповнюється, як мінімум, дві. Заповнивши картку, одну з них 

поміщають в сроковую картотеку, іншу - в інформаційно-довідкову, а документ 

передають виконавцю для роботи з ним. Але частіше виготовляються три примірника 

картки. З них два ставлять картотеки (довідкову та контрольну), а третій примірник 

передають з документом виконавцеві. Якщо довідкові картотеки будують за різними 

ознаками, наприклад, за кореспондентам, регіонах чи з питань, відповідно збільшують 

кількість карток, щоб вистачило для примірників кожної картотеки. У цьому випадку 



кількість екземплярів картки у великих установах зросте до п'яти-шести. Природно, що 

створення і ведення великих картотек - це трудомістка робота, і вона була поставлена 

лише в окремих установах, які мають добре організовану діловодну службу. Позбутися 

громіздких картотек і організувати трудомістку інформаційно-довідкову роботу 

практично в будь-якій установі дозволило впровадження комп'ютерних технологій. 

Автоматизована реєстрація документів проводиться централізовано в місцях 

реєстрації документів, обладнаних засобами обчислювальної техніки. Запис здійснюється 

з реєстраційно-контрольної картки, складеної на базі обов’язкових реквізитів реєстрації, 

що забезпечують сумісність програмних і технічних засобів або шляхом прямого вводу в 

ПК з документа реквізитів реєстрації. 

Обов’язкові реквізити реєстрації: 

— назва документа; 

— автор (кореспондент); 

— дата документа; 

— індекс документа; 

— заголовок документа або його короткий зміст; 

— резолюція (виконавець, зміст доручення, автор, дата); 

— відповідальний виконавець; 

— термін виконання; 

— позначка про виконання (короткий запис вирішення питання, дата виконання, 

індекс документа-відповіді).  

Склад обов’язкових реквізитів у разі необхідності може бути доповнений: зазна-

ченям виконавця, його розпискою в одержанні документа, ходу виконання, додатками то-

що. Порядок розміщення   додаткових реквізитів визначає установа. За автоматизованої 

реєстрації формується банк реєстраційних даних, а за наявності мережі — центральний 

банк реєстраційних даних. 

На документах, що реєструються канцелярією або секретарем-референтом, на 

нижньому полі першої сторінки документа з правого боку ставиться реєстраційний 

штамп, в якому визначається, підлягає документ поверненню секретарю-референту чи не 

підлягає. Обов’язковому поверненню підлягають нормативні документи, одержані від 

Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств, відомств, органів Державної адміністрації, а також доручення з розписом у 

реєстрі, по яких були надані відповіді. 

 



Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 Скільки існує форм реєстрації документів? 

 Охарактеризуйте кожну з них? 

 Які відомості зазначаються при реєстрації документів? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

У темі листа вказати № групи, № уроку,  прізвище та ім’я.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


