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Форма проведення: письмова 
Екзамен у формі письмового тестування з практичним завданням 
Тривалість проведення: 2 год. 
Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 
Тестування – 25 балів: 

‒ завдання 1 – 13 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 
13 балів) 

‒ завдання 14 – 18 – з кількома правильними відповідями – по 2 бали 
(всього 10 балів) 

‒ завдання 19 – 20  –  на встановлення відповідності – по 1 балу (всього 
2 бали) 
Практичне завдання – 15 балів: 

‒ правильне оформлення документа  (всього 5 балів) 
‒ правильна характеристика призначення, правил опрацювання і 

застосування документа (всього 5 балів) 
‒ правильно визначено всі реквізити документа (всього 5 балів) 

Перелік тем, які виносяться на тестування: 
1. Термінологічний апарат діловодства. 
2. Нормативно-правові акти та нормативні документи з організації 

діловодства. 
3. Організація діловодного обслуговування в установі. 
4. Класифікація документів.  
5. Вимоги до створення документів. Бланки документів. Уніфікація 

тексту документів. 
6. Постійні реквізити документів.  
7. Змінні реквізити документів. 
8. Організаційна і розпорядча документація установи. 
9. Інформаційно-аналітичні документи. 
10. Правила здійснення службового листування. 
11. Організація документообігу на підприємстві. 
12. Робота з вхідними документами. 
13. Організація документообігу вихідних та внутрішніх документів. 
14. Реєстрація документів. 
15. Номенклатура справ як засіб організації документів у діловодстві. 
16. Формування справ для передачі на архівне зберігання. 
17. Оформлення справ для передачі на архівне зберігання. 
18. Організація кадрового діловодства на підприємстві. 
19. Документування прийому на роботу. Формування особових справ. 
20. Вимоги до організації роботи з трудовими книжками. 
21. Атестація: поняття, мета, завдання та правове регулювання. 
22. Документування надання відпусток. 
23. Звільнення працівника: етапи, терміни, документний склад. 

Голова циклової комісії      О. В.Груздьова  

Екзаменатор        З.М. Свердлик 
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