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Професія: Адміністратор 

Тема 3. Організації документального забезпечення управління на 

підприємстві,установі,організації  . 

П.т.3.6. Складання та оформлення документації довідково - інформаційного 

характеру: довідок, доповідних та пояснювальних записок. 

 

                          

 

 

Мета уроку: 

Навчальна – повідомити учням  практичні навички  щодо заповнення 

довідково-інформаційної документації .  

Виховна: – розвивати пізнавальну активність та самостійність учнів, увагу 

та спостережливість, які потрібні для  роботи з  документацією. 

Розвивальна: – виховувати в  учнів культуру спілкування: грамотність, 

чіткість, зрозумілість, уважність, послідовність дій, почуття поваги та 

зацікавленості до майбутньої професії, дотримання трудової дисципліни. 

 

                              



               

                Матеріали до теми та пояснення трудових операцій:    

Довідка —  документ, який містить опис та підтвердження юридичних та 

біографічних фактів. 

Види довідок: 

1. Службові повинні об'єктивно відображати стан справ конкретного 

підрозділу, дільниці чи всього підприємства. Укладання службової 

довідки потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, 

зіставлення і ґрунтовного аналізу отриманих даних про факти й події 

службового характеру. У ній можуть наводитися таблиці, графіки, 

приєднуватися додатки. Якщо довідка охоплює відомості з декількох 

питань, її текст може складатися з розділів. 

2. Довідки особистого характеру. 
 

Як службові, так і особисті довідки укладаються посадовими особами або 

уповноваженими органами на вимогу конкретної службової особи та на запит 

або за вказівкою вищої організації, установи. Частіше для цього 

використовують бланки організації чи підприємства, до яких вносять 

індивідуальний конкретний зміст і реквізити. 

Довідки, що відображають основну діяльність організації, можуть бути:  

         1.Зовнішні довідки укладаються для подання до іншої, як правило, 

вищої організації і підписуються, крім укладача, ще й керівником організації 

чи установи та завіряються печаткою. 

         2.Внутрішні - укладаються для подання керівництву організації або на 

розгляд до колегіального органу, підписуються лише укладачем і не 

потребують печатки. 

 

                       

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

Реквізити: 
      

1. Назва міністерства, якому підпорядкована організація, (для державних). 

2. Повна назва організації, установи, що видає довідку. 

3. Адресат - посада, назва установи, прізвище та ініціали (для службових). 

4. Дата видачі 

5. Місце укладання. 

6. Назва документа та його номер (посередині). 

7. Заголовок до тексту (для службових). 

8. Текст: 

 прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, якій видається довідка (у називному 

відмінку); 

 назва установи, закладу, до яких подається довідка. (У тексті слід уникати 

архаїчних зворотів типу: "Цим повідомляємо...", "Пред'явник цього...", "... 

дійсно проживає...", "... справді працює... >, "... зараз навчається..." та ін.) 

9. Посада укладача, керівника (ліворуч), ініціали та прізвище. 

10. Печатка. 

 
                              



                      

 
  

1. Журнал має бути: 

 пронумерований, прошнурований і завірений печаткою 

підприємства,установи,організації   та підписом його керівника. 

2. Усі графи журналу заповнюються українською мовою, розбірливим 

    почерком, без виправлень. 

3. Графи у журналі заповнюються в день отримання відповідальною 

особою бланків довідок, після чого вона ставить своє прізвище і 

підпис. 

4. У графі  прізвище, ім'я та по батькові особи, яка отримує довідку,  

указуються повністю. 

5. У графі повністю вказуються прізвище та підпис особи, яка видає 

 довідку,  підпис особи, яка отримує довідку. 

     6. Термін зберігання журналу - 3 роки. 

  
             

 

 



 

Доповідна записка — це службовий документ, який адресують керівникові 

структурного підрозділу чи підприємства, з викладом інформації про факти, 

події, ситуацію, що склалася, звітують про виконану роботу. 

Укладається з власної ініціативи або ж за вказівкою керівника. 

 

 Доповідна записка складається з таких реквізитів: 

1. Назва структурного підрозділу, звідки надійшов 

документ (розміщується вгорі зліва). 

2. Адресат (посада, установа, прізвище, ініціали, 

розміщується вгорі праворуч). 

3. Назва документа. 

                                   4. Дата. 

5. Номер. 

6. Заголовок (Про…). 

7. Текст. 

8. Посада адресанта. 

9. Підпис, ініціали, прізвище адресанта. 

Деякі реквізити в доповідних записках як внутрішніх документах досить 

часто не пишуться (структурний підрозділ, звідки надійшов документ, номер, 

заголовок). 

 

http://dilomova.org.ua/wp-content/uploads/2009/04/22.png


 

 

Пояснювальна записка ― це службовий документ, який містить пояснення 

змісту окремих положень іншого документа (плану, звіту тощо) або причин 

якоїсь події, ситуації, що склалася, вчинків та поведінки окремих 

працівників. 

Пояснювальні записки можуть бути : 

- службовими (відтворюються, як правило, на бланках)  

- особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом ... 

 Розрізняють: 

- внутрішні , 

- зовнішні пояснювальні записки.  

Внутрішню пояснювальну записку, яку адресують керівнику підприємства 

або його заступнику, як правило, оформлюють на бланку структурного 

підрозділу цього підприємства або на чистих аркушах паперу з відтворенням 

таких реквізитів: 

 — назва структурного підрозділу підприємства;  

 — назва виду документа (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА);  



 — дата документа;  

 — реєстраційний індекс документа;  

 — місце складання або видання документа;  

 — адресат;  

 — заголовок до тексту документа;  

 — текст документа;  

 — відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються 

до пояснювальної записки);  

 — підпис; 

  — відмітка про виконання документа і направлення його до справи;  

 — відмітка про наявність копії документа в електронній формі (за потреби).  

      Внутрішня пояснювальна записка, складена працівником структурного 

підрозділу на ім’я керівника цього підрозділу може бути оформлена ним 

власноруч на чистому аркуші паперу формату А4 або А5 (залежно від обсягу 

тексту).  

      Зовнішню пояснювальну записку, що виходить за межі підприємства, як 

правило, адресують керівнику організації вищого рівня або його заступнику.  

    Таку пояснювальну записку слід оформлювати на загальному бланку 

підприємства формату А4 з відтворенням таких реквізитів: 

  — назва організації вищого рівня; 

  — назва підприємства;  

 — назва виду документа (ДОПОВІДНА ЗАПИСКА);  

 — дата документа;  

 — реєстраційний індекс документа;  

 — місце складання або видання документа;  



 — адресат;  

 — заголовок до тексту документа;  

 — текст документа;  

 — відмітка про наявність додатків (за наявності документів, що додаються 

до пояснювальної записки);  

 — підпис;  

 — прізвище виконавця і номер його телефону;  

   Незалежно від того, хто є виконавцем зовнішньої пояснювальної записки, 

підписує її керівник підприємства.  

 

 

   Особливості оформлення різних видів пояснювальних записок . 

Під час складення і оформлення пояснювальної записки слід мати на увазі, 

що:  

— датою пояснювальної записки є дата її підписання, а не дата події, що 

сталася;  

— внутрішні пояснювальні записки реєструють окремо від зовнішніх.  



                         

 

 

 Службова записка не має офіційного статусу. Тобто 

такий вид документа не передбачено жодним 

нормативно-правовим актом чи методичним 

документом, що регламентує склад управлінських 

документів. Службові записки доцільно впроваджувати 

лише на великих підприємствах, що мають складну 

структуру й у штаті яких працює понад 200 осіб.    . 

 

Буде корисно ознайомитися з матеріалом до цієї теми: 

                    



                            Інстукційно - технологічна картка 

№ Назва операції Опис дій. Схеми,малюнки,вказівки 

1. Назва документу Довідка основні 

реквізити: 

1.№ та дата 

заповнення 

2.назва 

документу. 

3. текст 

4.підпис  

5.печать 

      

 

2. Назва документу  Доповідна 

записка  основні 

реквізити: 

1.№ та дата 

заповнення 

2.назва 

документу. 

3. текст 

4.підпис  

 



3. Назва документу Пояснювальна 

записка 

 

4. Назва документу  Журнал 

реєстрації 

довідок має 8 

колонок 

 

 

 

                             

 



 

КАРТКА ЗАВДАНЬ 1. 

1. Оформити доповідну та внутрішню пояснювальні записки. 

2. Оформити зовнішню довідку.  

3. Заповніть журнал обліку довідок . 

 

КАРТКА ЗАВДАНЬ 2. 

 

Закінчить речення. 
1. Довідка – це … 

2. Пояснювальні записки можуть бути : 

а)   … 

б)   … 

 

             

 



 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

 1.Які основні реквізити  

2.Як оформлюється довідка особистого характеру?  

                     3. На якому бланку оформлюється внутрішня доповідна записка? 

 

                            

                                             Домашнє завдання: 

 

1. Повторення матеріалу  

2.Оформити довідку особистого характеру. 

 

      Відповіді присилати на електронну адресу:elenakosartsova@gmal.com 

                             



   

  

                                   

 

 

 

 

 

 


