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Група № Е-1 

Урок № 27-28: 

Урок № 27 

Тема уроку: «Складання довідково-інформаційної документації. 

Акти. Їх види, реквізити та особливості оформлювання»    

Мета уроку: формування умінь і навичок складання та оформлювання довідково-

інформаційної документації, зокрема актів; закріплення знань з орфографії та 

пунктуації; дотримання вимог культури писемного мовлення під час складання 

довідково-інформаційних документів. 

Матеріали до уроку: 

1. Опрацюйте матеріал ст.305-307 у підручнику Шевчук С.В. Ділове мовлення. 

Модульний курс. 

2. Законспектуйте в робочому зошиті наступне: 

  Акт - це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з 

діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі   

приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, 

при нещасних випадках, коли здають об'єкти. 

Акти — це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб 
або представників організацій. Вони оформляються комісією, що її створює керівник 
установи, організації чи підприємства. 

Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу. 

У вступній частині  вказують підстави для складання акта, перелічують осіб, що 
склали акт, а також тих, хто був присутній під час його складання. 

Після слова «Підстава» вказується документ чи усне розпорядження службової особи, 

Після слова «Складений» перелічують осіб, які складали акт  або були присутні при його 
складанні, з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувався 
комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії 
розташовуються в алфавітному порядку. Якщо були присутні, то перелічуються їхні 
прізвища, ініціали та посади. 

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, 
перелічують встановлені факти, а також висновки. 

У кінці акта (перед підписами) повідомляється кількість примірників акта й вказується 
місце їх зберігання. 

Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні. 



 

Отже, до формуляра акта входять такі реквізити: 

1. Автор документа (назва відомства і організації). 
2. Дата, номер і місце складання. 
3. Гриф затвердження. 
4. Заголовок. 
5. Підстава (наказ керівника організації). 
6. Склад комісії, присутні. 
7. Текст. 
8. Відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходження. 
9. Перелік додатків до акта. 

10. Підписи членів комісії і присутніх. 

Акти прийому-передання, обстеження чи ревізії набувають юридичної сили лише після 
затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником установи чи організації. 

 

 Зразок акта: 

                                            Професійно-технічне училище № 38 

                АКТ№ 12 

 
        03.09.2002                                                     м. Київ 

Про передачу- прийняття матеріальних цінностей  

однією матеріально відповідальною особою іншій 

Підстава: наказ по училищу № 10 від 30 серпня 2003 р. 

    Складений комісією: 

Голова комісії учитель-методист Матвійчук К. Л. 

Члени комісії: викладачі Михно Т. М., Ненько С. Л., Сорока М. П., Козак С.В. 

Комісія 3 вересня 2003 року перевірила наявність матеріальних цінностей у майстерні й 
вирішила передати Михно Т. М. такі матеріальні цінності: 

1. Деревообробний верстат - 1 шт. 
2. Електродриль - 4 шт. 
3. Комп'ютерний монітор «Samsung» - 1 шт. 
 
 Складений у трьох примірниках: 
1-й примірник - бухгалтерії;  

2-й примірник - майстерні;  

3-й примірник - Михно Т. М. 

Голова комісії      (підписи) К.  Матвійчук 

Члени комісії:  Т.  Михно 

С. Ненько 

                                                            М. Сорока    

                                                               C. Козак 



 

 

Урок № 28 

                                                                                                                                                  

Тема уроку: Лабораторно-практична робота № 9 «Складання акта» 

                                                                                                                                                               

Мета уроку: формування умінь і навичок укладання акта; закріплення знань з 

орфографії та пунктуації; дотримання стилістичних норм, вимог культури писемного 

мовлення під час написання акта. 

                                                                                                                                                         

Матеріали до уроку: 
1. Перед виконанням практичної роботи повторіть матеріал уроку № 27. 

2. Виконайте лабораторно-практичну роботу (у зошиті для лабораторно- 

практичних робіт) за такою схемою:  

                                    Лабораторно – практична робота №9 

                                                                                                                                                                

Тема: Написання акта. 

                                                                                                                                           

Мета:  навчитися укладати акт, дотримуючись стилістичних, 

орфографічних та пунктуаційних норм під час оформлення цього документа. 

                                                    Хід роботи 

1. Складіть акт про передачу- прийняття матеріальних цінностей однією 

матеріальною особою іншій, відповідно до вимог укладання даного 
виду документа. Скористайтеся зразком  уроку №27. 

  

    Висновки: під час виконання практичної роботи я навчилася (-вся) правильно 

укладати акт. 

УВАГА! Виконану практичну роботу та запитання, які виникають у процесі 

опрацювання матеріалу прошу надсилати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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