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Група ту-1, Організація ДЗУ 

Урок № 3 

Тема уроку: Уніфікація документів 

Мета уроку: сприяти формуванню знань про роботу з документацією; 

формування системи знань про особливості діяльності організації. 

Матеріал уроку: 

Вдосконалення кадрової документації потрібно здійснювати головним 

чином шляхом її уніфікації та стандартизації, що не тільки зменшує 

матеріальний й часові витрати та забезпечує інформативність документації, а й 

закріплює у вигляді нормативних вимог найбільш удалі рішення, в тому числі 

завдяки можливостям застосування засобів комп’ютерної техніки. 

Стандартні вислови – явище культури писемного мовлення, вони 

виникають як наслідок опису однотипних, неодноразово повторюваних 

виробничих ситуацій. Слова й словосполучення, особливо часто вживані у 

певних типах документів, утворюють своєрідний каркас їх змісту. В таких 

випадках складання документів має бути зведене до заповнення змінної 

частини. 

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації 

(УСОРД) –комплекс стандартів, взаємопов’язаних форм документів, правил, 

положень, які встановлюють вимоги до змісту, побудови та оформлення 

документів. 

Стандарт (від англ. standard — зразок) — документ, що встановлює єдині 

норми та вимоги до документів (Словник термінів Палеха Ю. І.). 

Стандартизація — установлення правил добору слів і термінів, правил 

побудови речень і словосполучень (Словник термінів Палеха Ю. І.). 

Стандартизація – це встановлений єдиних норм та вимог, які 

пред’являються до документів. 

Уніфікація документів – це встановлення єдиного комплексу видів і 

різновидів документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробка 

єдиних форм і правил складання, оформлення і створення трафаретних текстів. 



Уніфікацію кадрової документації можна розглядати як один із головних 

методів стандартизації, що покликана забезпечити зведення об’єктів до 

раціональної номенклатури за формою й типорозмірами відповідно до 

функціонального призначення. 

Стандартизація та уніфікація управлінських документів дозволяє досягти 

єдності в структурі та обробці інформації. Стандартизація та уніфікація 

сприяють також напрацюванню прогресивних методів роботи з документами. 

Метою стандартизації та уніфікації документів є раціоналізація процесів 

підготовки, виконання, пошуку документів; скорочення документопотоків: 

підвищення ефективності управління і створення оптимальних умов для 

машинної обробки управлінської інформації. 

Питання для контролю: 

1. Поясніть сутність документа та дайте його визначення. 

2. Назвіть загальні та спеціальні функції документа і дайте їх коротку 

характеристику. 

3. Охарактеризуйте нормативно-методичну базу діловодства, її сутність 

та склад. 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 4 

 

«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор.  

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 
Тема: № 1 Основні відомості про документи. 

Тема уроку: Практична робота №1. Складання бланку документа. 

Мета: сприяти формуванню знань про правила складання документів; 

формування практичних умінь та навичок обґрунтування поняття 

управління документацією. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, 

увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які 

виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

3. Виконання завдань 

Встановлено два види бланків ОРД (ДЕРЖ 6.38 – 90): 

           для службових листів (Додаток 2); 

http://ito.vspu.net/ENK/2008/dilovodstvo/Posibnuk/M1/dodatku/2.htm


           загальний (для виготовлення наказів, протоколів, розпоряджень, 

постанов, вказівок та інших ОРД) (Додаток 3). 

Для виготовлення тих чи інших бланків документів 

установлено два  варіанти розташування реквізитів:  

           кутове – постійні реквізити розташовуються в лівому верхньому куті 

аркуша; 

           поздовжнє – постійні реквізити розташовуються вздовж верхньої 

частини аркуша; 

Своєю чергою, і кутове, і поздовжнє розташування реквізитів може бути: 

           прапоровим – кожний рядок реквізиту починається від лівої межі 

робочої площі; 

           центрованим – початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково 

віддалені від меж відведеної робочої площі. 

У разі виготовлення бланків для службових листів обов’язково наносять 

реквізити 1-3, 6-9 і трафаретні частини реквізитів 11-13. Останні розміщують 

ліворуч, на площі, відведеній формуляром-зразком, незалежно від варіанту 

розташування постійних реквізитів і трафаретних частин, можуть наноситися 

також обмежувальні позначки для реквізитів (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Бланк для службових листів з поздовжнім розташуванням реквізитів 

У разі виготовлення загальних бланків обов’язково наносяться реквізити 

1-3, 6-8, а також можуть наноситися трафаретні частини реквізитів 11, 12, 14 і 

обмежувальні позначки для реквізитів 17, 19, 20. 

На основі загального бланка можна виготовляти бланки для окремих 

видів документів – наказів розпоряджень, указівок, довідок тощо (Рис. 3). У 

цьому  разі загальний бланк доповнюють реквізитом 10 (друкують тільки 

великими літерами). 
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Організації, підприємства, установи, в яких  загальна кількість вихідних 

документів не перевищує 200 на рік, оформляючи документи, можуть 

користуватися гумовим чи виготовленим на спеціальній основі штемпелем. 

Склад і розташування реквізитів у штемпелі мають відповідати вимогам ДЕРЖ 

6.38 – 90. 

Згідно з нормативними документами дозволяється виготовляти посадові 

бланки. Склад цих бланків і розташування реквізитів на них мають відповідати 

вимогам ДЕРЖ 6.38 – 90 до бланків службових листів. У посадових бланках 

вводять додатковий реквізит “назва посади”, який розташовують нижче від 

реквізиту 7 (Рис. 4). 

 

Рис. 3 Бланк для наказів 



 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

практичну роботу 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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