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Група ТУ-1 

 

ПЛАН УРОКУ № 7 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 1 Основні відомості про документи. 

Тема уроку: Перелік реквізитів за ДСТУ. 

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. Формування знань учнів 

 

Стандарти встановлюють найзагальніші правила складання документів, а 

також регламентують машинописне оформлення їхніх окремих реквізитів. 

Реквізитами називають структурні елементи, з яких складається документ. 

встановлює максимальний склад реквізитів і певний порядок розміщення їх 

в організаційно-розпорядчих документах. 

1 - Державний Герб України (порядок використання визначається законом). 

2 - Емблема організації, підприємства, установи. 

3 - Зображення нагород. 

4 - Код підприємства, установи, організації за Українським класифікатором 

підприємств і організацій (УКПО). 

б - Код форми документа за Українським класифікатором управлінської 

документації (УКУД). 

6 - Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади. 

7 - Найменування організації, установи чи підприємства - автора документа. 

8 - Найменування структурного підрозділу. 

9 - Індекс підприємств зв'язку, поштова й телеграфна адреса, номер телефону, 

номер телетайпа (абонентського телеграфу), факсу, номер рахунка в банку. 

10 - Назва виду документа. 

11 - Дата. 

12 - Індекс. 

13 - Посилання на індекс та дату вхідного документа. 

14 - Місце складання або видання. 

15 - Гриф обмеження доступу до документа. 

16 - Адресат. 

17 - Гриф затвердження. 

18 - Резолюція. 

19 - Заголовок до тексту. 



20 - Відмітка про контроль. 

21 - Текст. 

22 - Відмітка про наявність додатків. 

23 - Підпис. 

24 - Гриф погодження. 

25 - Візи. 

26 - Печатка. 

27 - Відмітка про засвідчення копій. 

28 - Прізвище виконавця і номер його телефону. 

29 - Відмітка про виконання документа й направлення його до справи. 

30 - Відмітка про перенесення даних на машинний носій. 

31 - Відмітка про надходження документа. 

 

 

Завдання: вивчити реквізити документа 

 

 
ПЛАН УРОКУ № 8 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 1 Основні відомості про документи. 

Тема уроку: Електронний документ. 

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. 

4. Формування знань учнів 

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 

даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. 

Електронний документ або сукупність електронних документів, створюваних фізичними 

або юридичними особами, є доказом дій або взаємодії та містить інформацію про зміст дій та 

взаємодії. Електронний документ характеризується змістом, контекстом та структурою. 

Зміст електронного документа - це текстові та графічні частини, що складають документ. 

Контекст електронного документа - інформація про зв'язки задокументованої інформації з 

фізичними або юридичними особами та іншими документами. 

Структура електронного документа: внутрішня структура - це структура змістовної 

частини документа; зовнішня структура - це структура середовища, в якому існує електронний 

документ (носій інформації, формат файла тощо). Електронний документ визначається своїми 

метаданими. Метадані - це дані, що пов'язані та стосуються електронного документа, містять 

інформацію про його соціальну визначеність та розуміння змісту, контексту, структури. 

Метадані електронного документа мають елементи юридичних, ділових, організаційних, 

процедурних доказів цілісності електронного документа та його автентичності для авторів, 

користувачів та дослідників. Метадані є обов'язковим елементом процесу зберігання 

електронного документа. Як об'єкт архівного зберігання, електронний документ 

характеризується такими ознаками: 

електронний документ є програмно-технічнозалежним продуктом; 



електронний документ має широкий спектр інформаційного відображення: текстові, 

графічні, електронні таблиці, бази даних, мультимедійні; 

зміст електронного документа може бути фрагментованим (бази даних), тобто, фізично 

документ може зберігається у декількох різних файлах; 

електронний документ може мати посилання, які не контролюються авторами, наприклад, 

використовування Інтернет-файлів або файлів корпоративних баз даних, які мають короткий 

діапазон життєвого циклу; 

електронний документ зберігають на фізичних носіях інформації (магнітні, оптичні 

пристрої), що не можуть гарантувати довготривале збереження інформації (процес 

розмагнічування, механічне ушкодження, зміна програмно-технічних засобів). 

Збереження автентичності/цілісності архівного електронного документа - одне з вузлових 

питань зберігання архівного електронного документа. Автентичність архівного електронного 

документа визначається як доказ того, що: 

електронний документ відповідає зазначеному; 

електронний документ, створений або надісланий зазначеним автором або організацією, 

що створили його; 

зазначений час відповідає часу створення або надсилання електронного документа 

Цілісність електронного документа визначається як доказ того, що документ повний за 

складом та не підлягав неавторизованим змінам. 

Загроза втрати автентичності/цілісності електронного документа зумовлена здатністю 

редагування програмними засобами, а також необхідністю у конвертуванні та міграції 

документів - переміщення електронного документа в інше середовище, наприклад, в наступне 

покоління програмно-технічних засобів. 

 

 

 

Питання для контролю: 

1. Чи обовязкове накладання елктронного цифрового підпису на документ? 

2. Яким чином відбувається підписання електронного документу (накладання 

електронно-цифрового підпису)? 

 
 

 

Домашнє завдання: 

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

практичну роботу 

 

 

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

 

mailto:anylesik@gmail.com

