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Вступ 
 
 Підрозділи кадрового забезпечення відносяться до одного з 

структурних підрозділів управління вищим навчальним закла-
дом та забезпечують: ведення в установленому порядку облік 
студентів; підготовку розпорядчих документів та необхідної ста-
тистичної звітності по кадрах; надання консультацій студентам; 
видачу довідок з місця навчання; вирішують інші питання, що 
відносяться до їх компетенції. 

 Дослідження виданих навчальних та практичних посібників 
з питань кадрового забезпечення1 свідчить про те, що більшість 
з них присвячені організації кадрової роботи на підприємствах, 
установах та організаціях незалежно від їхньої форми власності. 
Що ж стосується студентської молоді, то в кращому випадку, в 
цих працях мова може йти, наприклад, про надання навчальних 
відпусток працівникам, зразку написання такої заяви тощо.  

 У прямій постановці питання організації кадрової роботи зі сту-
дентами у вищих навчальних закладах в науковій та науково–
практичній літературі майже не висвітлюється, відомчі акти Мініс-
терства освіти і науки України є застарілими та не завжди відпові-
дають змінам та доповненням до законодавчих актів, що і є метою 
цими Методичними рекомендаціями ліквідувати цю прогалину. 

  

                                                
1 Див. ДідПетренко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 5–те вид. – К.: 
Либідь, 2008. – 384 с.; Макух Я.Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч. 
посіб. – К.: Знання, 2008.– 143 с.; Матвєєва В., Кузнєцов В. Кадрова докумен-
тація. – 5–те вид., перероб. і доп. – Фактор, 2005. – 332 с.; Зубков М.Г. Мова 
ділових паперів: Комплексний довідник /Художник оформлювач В.А.Носань. 
– Харків: Фоліо; Майдан, 2002. – 288 с. та інш. 
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