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Група № 45 

Урок № 21 

Тема уроку:  Побудова інформаційної бази зареєстрованих документів. 

Мета уроку:  

 Навчальна – засвоїти навички побудови  інформаційної бази зареєстрованих 

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:  

 Ефективне використання інформації для прийняття рішень в установах 

забезпечують пошукові системи за документами (бази даних про документи установи). 

Інформація про документи, зазначена під час їх реєстрації, надходить до пошукової 

системи, до якої входять картотеки і класифікаційні довідники. 

Служба діловодства і секретар (у невеликих установах) за допомогою бази даних 

зобов'язані забезпечити в разі потреби швидкий пошук даних про те, у кого, де, на якій 

стадії підготовки перебуває будь-який документ, в яких документах можна знайти 

інформацію з певного питання. 

Обов'язкова умова організації пошукової системи - зрозумілість. Це особливо 

важливо з огляду на те, що плинність кадрів у сучасному діловодстві є досить поширеним 

явищем. Пошукова система має відповідати таким вимогам: 

 як найповніше розкривати склад і зміст документів; 

 забезпечувати оперативний пошук документів, інформації, контроль за їх 

виконанням. 

Володіння всією сукупністю інформаційно-документаційних ресурсів - 

найголовніше завдання служби діловодства. 



Разом з документами на зберігання до архіву установи передаються і пошукові 

системи. 

Інформаційно-довідкова робота(інформаційна база), як і реєстрація документів, 

може бути організована традиційно - у вигляді довідкових картотек, а також в 

автоматизованому режимі. 

Обравши систему, можна розпочинати впровадження спочатку пілотного, а потім і 

повномасштабного проекту автоматизації діловодства та електронного документообігу. 

Однак, вибір АСУД(автоматизована система управлінської документації) - це не просто 

технологічне або інженерне завдання, він має бути пов'язаний із загальною стратегією 

розвитку установи. 

Усю роботу з вибору найбільш відповідної системи виконують співробітники 

відділів інформаційних технологій та служб діловодства. 

Впровадженню системи має передувати етап обстеження та раціоналізації 

діловодства. Позитивних результатів від впровадження АСУД можна очікувати лише у 

випадку, якщо в установі попередньо буде проведено оптимізацію складу документації, 

документопотоків, чітко розподілено функції та завдання між структурними підрозділами 

й окремими співробітниками служби діловодства, визначено, які інформаційні процеси 

стануть безпаперовими, а які фіксуватимуться в документах з паперовими носіями. 

Як правило, СЕД(система електронного документообігу) реалізують функції з 

автоматизації традиційних діловодних процесів і передбачають паралельне 

функціонування електронного і паперового документообігу. Водночас вони можуть 

успішно здійснювати повноцінний електронний документообіг за умови впровадження в 

установі електронного цифрового підпису. 

У СЕД одиницею зберігання є реєстраційна картка (далі - РК) документа - 

електронний аналог традиційної реєстраційно-контрольної картки. РК містить вичерпні 

відомості про документ і зберігається в єдиній базі даних. База даних, що зберігає РК 

документів, за аналогією з традиційним документообігом називається картотекою, хоча 

підтримується вона сучасною високопродуктивною СУБД. 

Функціональні можливості системи підтримують ведення РК на всіх етапах 

виконання документа, включаючи його реєстрацію, підготовку резолюцій, оформлення 

звітів виконавцями, направлення документа до справи. Підсистема формування 

стандартних звітів дає можливість оперативно контролювати виконання документів. 

Усі документи, що підлягають реєстрації, поділяться на кілька груп, кожна з яких 

реєструється окремо, тобто має відмінні від інших груп правила формування 



реєстраційного індексу і різний набір реквізитів. Як, правило, підтримуються три базові 

групи: 

 вхідні; 

 вихідні (внутрішні); 

 звернення громадян. 

Група "Вхідні" призначена для реєстрації службової кореспонденції, що надходить 

до установи, група "Вихідні (внутрішні)" - для реєстрації вихідної кореспонденції 

установи та внутрішніх документів, група "Звернення громадян" - для реєстрації вхідних 

листів громадян. 

У більшості СЕД допускається розподіл кожної з груп документів на довільні 

підгрупи, що поєднують документи за загальною тематичною ознакою, ознаками 

структурних підрозділів або листування. 

Кожну з підгруп, у свою чергу, можна також поділити на дрібніші підгрупи. 

Наприклад, групу "Вихідні" можна розділити на підгрупи "Вихідні документи" і 

"Внутрішні документи", а підгрупу "Внутрішні документи" - на підгрупи "Накази", 

"Розпорядження", "Заяви", "Доповідні записки" тощо. У групі "Накази" виокремлюють 

"Накази з основної діяльності", "Накази з особового складу", "Накази з адміністративно-

господарських питань" тощо. 

Порядок розподілу на підгрупи визначається правилами документообігу та 

потребами довідково-аналітичної роботи. 

Залежно від того, до якої базової групи віднесено документ, його РК містить різний 

набір реквізитів. Склад реквізитів кожної з груп документів також визначається чинними 

нормативно-правовими актами з діловодства. 

Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді на 

контрольні питання. 

Контрольні питання: 

 За рахунок чого створюється інформаційна база зареєстрованих документів? 

 Які вам відомі реєстраційні форми? 

 Що таке АСУД та СЕД? 

Відповіді на питання надсилати на адресу karpenkog07@gmail.com 

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

 


