
Тема: Створення наказів на 
зарахування та звільнення 

працівників.  



Мета  

Навчальна: навчити учнів у процесі уроку виробничого навчання 

складати та оформлювати документи кадрової служби. 

Розвиваюча: розвити навички створювання документів для роботи в 

відділі кадрів та  використовувати набуті знання на практиці. 

Виховна: виховати інформаційно - освічену особу, культуру роботи  з 

документами та зацікавленість, повагу до обраної професії «Адміністратор, 

агент з постачання, діловод» 



Інструктаж з Охорони праці 

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 



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. 



Наказ – документ, який засвідчує рішення організаційно-

розпорядчого чи нормативноправового характеру. 

Інструктивно технологічна картка 
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Накази з основної діяльності (з основних 

питань) 

про перерозподіл обов’язків між 

керівництвом підприємства 

затвердження або внесення змін до структури і штатної чисельності, штатного розпису, 

інструкцій, правил, планів, графіків роботи та інших внутрішніх організаційних 

документів, наприклад: наказ про затвердження інструкції з діловодства 

про затвердження типової номенклатури 

справ 

про результати перевірок стану викладання 

предметів 

результати внутрішного контролю 

затвердження заходів щодо різних напрямків 

діяльності 



Накази з адміністративногосподарських питань  

утворення тимчасових робочих органів для проведення  

певних заходів або виконання робіт 2 

запровадження незначних змін у роботі а 

дміністративно- керівного та/чи навчально-виховного персоналу , 

 встановлення певних обмежень 3 

фінансування певних заходів та робіт 1 

Обов’язковим реквізитом наказу є «Заголовок до тексту документа». 

 Він має містити стислий виклад основного смислового аспекту наказу.  

• Якщо заголовок перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється 

розташовувати центровано над текстом наказу, наприклад: Про придбання і 

розподіл офісної техніки та канцелярських товарів Про придбання кави та 

чаю з метою споживання у приміщенні закладу адміністративно-керівним 

та навчально-виховним персоналом в межах програми соціального розвитку 



Текст наказу найчастіше складається з двох частин: 

 вступної (констатуючої) та основної (розпорядчої).  

У констатуючій частині зазначають підставу, обґрунтування або мету видання наказу:  

• На виконання наказу відділу освіти від _____ №___....  

• За результатами проведення контрольних робіт з …  

• З метою посилення контролю за використанням електроенергії у закладі… 

Розпорядча частина наказу починається словом «НАКАЗУЮ», що друкується 

з окремого рядка великими літерами без відступу від межі лівого берега бланка 

наказу. Після нього ставлять двокрапку.  

Далі з нового рядка з абзацу наводять текст розпорядчої частини за такою 

формою:  

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Диптан С.П.... • 

 2. Вчителю математики Зінченко М.М. 

 3. Бібліотекарю Зінченко Ю.О....  

 4. Завідувачу господарства Скалицькій Л.М. ... 



В останньому пункті наказу вказують структурний підрозділ або посадову особу, 

на яку покладають контроль за виконанням наказу. 

 До речі, керівник закладу освіти має право залишити контроль за виконанням 

виданого наказу за собою, наприклад:  

 Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Найверт Ю.О. або  Контроль за виконанням цього наказу залишаю 

за собою. 

 Реквізити наказу: 

Повна назва установи, де видається наказ. 

Назва документа. 

Дата. 

Номер. 

Назва (заголовок) наказу (про що наказ). 

Текст. 

Підпис (посада керівника, підпис, ініціали, 

прізвище).  

Текст наказу складається, як 

правило, з констатуючої та розпорядчої 

частини. 



• 





Картка завдань  
1. Створити наказ на зарахування працівника на роботу  
2. Створити наказ про звільнення працівника  
3. Створити наказ про переведення працівника  
Виконане завдання відправити на електронну адресу 
mawa1995@ukr.net 


