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УРОК 8 

 

Тема уроку: Правила оформлення документів. Бланки. Положення. 

 

Мета уроку:  

 Вивчити правила оформлення  ділових документів;  

 Розвити  уміння правильного набору бланків та Положень;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери з програмним забезпеченням (клавіатурні 

тренажери), плакат «Розкладка клавіатури», роздатковий матеріал, інструкції по 

охороні праці.  

 

 

Тип уроку: комбінований. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Правила друку арабських та римських літер. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Службовий документ, що складається в установі, повинен мати обов'язкові 

реквізити і стабільний порядок їх розміщення відповідно до додатків  9, 10 до 

Примірної інструкції з діловодства:  найменування установи - автора документа, код 

установи, код форми документа, назва виду документа (не зазначається на листах), 

дата, індекс, заголовок до тексту, текст, підпис, візи, позначка про виконання 

документа і направлення його до справи.  

Під час підготовки та оформлення документа склад обов'язкових реквізитів 

може бути доповнений іншими реквізитами, якщо цього вимагає призначення 

документа або його обробка.  

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Правила оформлення ділової документації. 

        Види документів визначаються за кількома ознаками. Так за найменуванням 

розрізняють: листи, телеграми, телефонограми, довідки, заяви, службові записки, 

інструкції та ін. 



        За походженням кореспонденцію поділяють на службову (офіційну) й 

особисту. Службові документи виходять від організацій, підприємств, установ та 

службових осіб, які їх представляють, а особисті - від окремих громадян. 

        За місцем виникнення документи поділяють на внутрішні й зовнішні. До 

внутрішніх належать документи, які діють лише всередині тієї установи, організації чи 

підприємства, де вони складені. До зовнішніх відносяться ті ділові папери, які є 

результатом спілкування цієї установи з іншими установами, організаціями чи 

підприємствами. 

        За призначенням документи поділяються на розпорядчі, статутні, виконавчі й 

інформаційні. 

        За структурними ознаками ділові папери можна поділити на регламентовані 

(стандартні) й нерегламентовані (нестандартні). Регламентованою зветься 

кореспонденція, складена за певним зразком (це стосується не лише стандартних 

аспектів змісту, а й формату паперу, складу реквізитів та ін.). Регламентований лист 

наприклад, завжди фіксує регулярну виробничу або управлінську ситуацію й 

реалізується у вигляді стандартних синтаксичних конструкцій. Нерегламентований 

лист, як правило, торкається якоїсь непередбаченої ситуації. 

 
        Формуляр документа. Кожний документ складається з окремих елементів, які 

звуться реквізитами. Готуючи та оформлюючи документи, використовують такі 

реквізити: 

1) зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим; 

2)зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування); 

3)  зображення нагород; 

4)  код організації; 

5)  код форми документа; 

6)  назва організації вищого рівня; 

7)  назва організації; 

8)  назва структурного підрозділу організації; 

9)  довідкові дані про організацію; 

10)  назва виду документа; 

11)  дата документа; 

12)  реєстраційний індекс документа; 

13)  посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь; 

14)  місце складення або видання документа; 

15)  гриф обмеження доступу до документа; 

16)  адресат; 

17)  гриф затвердження документа; 

18)  резолюція; 

19)  заголовок до тексту документа; 

20)  відмітка про контроль; 

21)  текст документа; 

22) відмітка про наявність додатків; 

23) підпис; 



24) гриф погодження документа; 

25) візи документа; 

26) відбиток печатки; 

27) відмітка про засвідчення копії; 

28) прізвище виконавця і номер його телефону; 

29) відмітка про виконання документа і направлення його до справи; 

30) відмітка про наявність документа в електронній формі; 

31) відмітка про надійдення документа до організації; 

32) запис про державну реєстрацію. 

          Реквізити організаційно-розпорядчої документації та порядок їх розташування 

визначаються ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації. Вимоги до оформлювання документів", яка затверджена  наказом  

Держспоживстандарту України  07.04.2003 № 55 (далі - ДСТУ 4163-2003). 

        У різних видах ділових паперів склад реквізитів неоднаковий, він залежить від 

змісту документа, його призначення й способу обробки. Кожен з них займає певне 

місце в документі, проте той самий реквізит у неоднакових документах 

розташовується по-різному. 

        Сукупність реквізитів документа, розташованих у певній послідовності на 

аркуші паперу, зветься формуляром. Формуляр документа повинен містити всі 

необхідні для оперативної роботи відомості. Так, розміщення у формулярі листа 

прізвища й телефону виконавця значно пришвидшує підготовку відповіді. Закріплення 

за реквізитами постійних місць робить документи зручними для  сприймання, спрощує 

їх обробку, дає можливість використати при цьому технічні засоби. 

       Залежно від розташування у формулярі назви установи - автора документа 

розрізняють два основні види формулярів - з поздовжнім і кутовим розміщенням 

реквізитів. 

       Типові формуляри служать базою для проектування бланків окремих видів 

документів. Реквізити в документі розміщують з урахуванням послідовності операцій 

його підготовки, оформлення й виконання. Кожному реквізиту, який містить постійну 

інформацію, відводиться суворо обмежений обсяг аркуша, достатній для 

розташування максимальної кількості друкованих знаків. 

 

        Бланк - це аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять 

постійну інформацію. Найпоширенішими є бланки службових листів, довідок, актів, 

наказів, протоколів та ін. Усі основні документи повинні друкуватися на бланках: 

застосування бланків при складанні документів підвищує культуру праці управління, 

надає інформації офіційного характеру, полегшує виконання й подальше використання 

документа. 

        Бланки можуть виготовлятися як друкарським, так і іншими способами. У 

бланки документів, які містять повторювану інформацію (довідки, зведення, 

доручення, інформаційні й супровідні листи та ін.), доцільно включити трафаретний 

текст. 

 

        Оформлення документа. Організаційно-розпорядчі документи 

оформлюються на бланках, що виготовляються згідно з вимогами Типової інструкції з 

діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 



Республіки Крим, місцевих органах виконавчої владиці, яка затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1242 (далі – Типова інструкція). 

        Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 

297 міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів). Дозволено використовувати бланки 

формату А3 (297 х 420 міліметрів) - для оформлення документів у вигляді таблиць і 

А6 (105 х 148 міліметрів) - для резолюцій (доручень). Бланки документів повинні мати 

такі поля: 30 мм - ліве; 10 мм - праве; 20 мм - верхнє та нижнє. 

        Бланки кожного виду виготовляються на основі кутового або поздовжнього 

розміщення реквізитів. Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і 

кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування 

реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони 

розташування реквізитів) способом. 

       В установах використовують такі бланки документів: 

- загальний бланк для створення різних видів документів (без зазначення у бланку 

назви виду документа); 

- бланки для листів; 

- бланк конкретного виду документа (із зазначенням на бланку назви виду 

документа). Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається, якщо їх 

кількість перевищує 200 одиниць на рік. 

        Установи розробляють бланки документів структурних підрозділів або бланки 

документів посадової особи у тому разі, коли керівник підрозділу чи посадова особа 

мають право підписувати документи в межах їх повноважень, які визначені у 

положеннях (статутах) про установу, положеннях про структурні підрозділи, 

посадових інструкціях, наказі (розпорядженні) про розподіл обов'язків між керівником 

та його заступниками тощо. У зазначених документах визначається також порядок 

підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника установи та 

посадових осіб, які уповноважені їх підписувати. Документи, що надсилаються до 

органів державної влади, підписуються керівником установи або за його дорученням - 

заступником керівника. У міністерствах право підпису листів інформаційного 

характеру та інших документів, що надсилаються до органів державної влади та які не 

пов'язані із здійсненням міністрами політичних функцій, може надаватися керівникам 

самостійних структурних підрозділів. 

Документи, що надсилаються підприємствам, установам, організаціям, громадянам, 

підписуються керівником установи або його заступниками згідно з розподілом 

повноважень або керівниками структурних підрозділів відповідно до їх повноважень. 

        Установи, що ведуть листування з постійними іноземними кореспондентами, 

можуть виготовляти бланки, реквізити яких зазначаються двома мовами: ліворуч - 

українською, праворуч - іноземною. Державний Герб України та Герб Автономної 

Республіки Крим на таких бланках проставляються у центрі верхнього поля. Бланки, 

що містять реквізити, викладені іноземною мовою, використовувати в межах України 

не рекомендується. 

       Бланки документів повинні виготовлятися друкарським способом на білому 

папері високої якості фарбами насичених кольорів. Залежно від характеру діяльності 

установи за рішенням її керівника бланки можуть виготовлятись за допомогою 

комп'ютерної техніки. Види бланків, що використовуються в установі, та порядок їх 

обліку визначаються інструкцією установи. Обов'язковому обліку підлягають 

пронумеровані бланки. Порядкові номери проставляються нумератором, друкарським 



або іншим способом на нижньому полі зворотного боку бланка або на лівому полі 

лицьового боку бланка. Рішення про необхідність обліку бланків, виготовлених 

установою за допомогою комп'ютерної техніки, приймає керівник установи. Особи, 

які персонально відповідають за облік, зберігання та використання бланків, 

визначаються керівником установи, про що видається розпорядчий документ. 

        Деякі внутрішні документи (заяви працівників, доповідні записки, довідки 

тощо) та документи, що створюються від імені кількох установ, оформлюються не на 

бланках. 

 

V. Закріплення нових знань і умінь. 

 

Виконання практичних вправ: створення ділового документу (бланк заяви, службової, 

акту, довідка, накладна) Додаток 1 
 

VІІ. Домашнє завдання. 

Освоїти «постановку пальців»  при друці ділових документів. Вивчити методичні 

рекомендації до оформлення ділових документів. 

2. 4) стор. 7-12, 5) §1-2 
3. Законспектувати матеріал уроку з оформленням лабораторно-практичної роботи 

4. Матеріал уроку  зберегти у форматі doc (текстовий редактор WORD) та переслати на ел. адресу 

викладача 2573562@ukr.net. В темі листа вказати прізвище, номер групи та номер уроку.  

  

mailto:2573562@ukr.net


Додаток 1 

 

 

 

  



 

 

  



 


