
 

 

07.12.2020 

Група ТУ-1 

ПЛАН УРОКУ № 15 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 3. Види документації. 

Тема уроку: Акт, анкета, анотація, доповідна записка, пояснювальна записка. 

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 

 

Акт — довідково-інформаційний документ, складений однією або кількома 

особами, що підтверджує будь-які установлені факти або події. 

Акт засвідчує якийсь факт або подію; його складають у присутності свідків або на 

підставі обстеження. 

В організаціях акти складаються комісією, призначеною наказом керівника. 

Складаються акти у таких випадках: при переданні однією особою і прийняття іншою 

якогось майна, обладнання, що належить організації; якщо треба списати (зняти з 

балансу) устаткування, яке стало непридатним, використані матеріали. Акти 

складаються також після обстеження або ревізії, випробування нових виробів і зразків, 

після прийому закінчення об’єктів або роботи від осіб, які склали трудовий договір. 

Актами завжди оформляються результати перевірки фінансової або господарської 

діяльності організації. Деякі акти підлягають затвердженню. 

Анкета — документ, текст якого складається із запитань та обмеженої кількості 

однозначних, несуперечливих відповідей. 

Біографічна анкета застосовується під час оформлення на роботу. У формі анкети 

заповнюється особовий листок з обліку кадрів, характеристики, довідки. 

Анотація — коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, посібника, звіту тощо. 

Друкується анотація на звороті титульної сторінки. Може бути подана двома мовами: 

мовою видання та однією з іноземних. 

Анотація допомагає в рекомендуванні та рекламуванні наступних видань, доборі та 

вивченні літератури з тих чи інших питань, скорочує час на ознайомлення із самою книгою. 

У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких рекомендовано анотовану книгу 

чи публікацію. Взірець анотації — на другій сторінці цього посібника 

Доповідна записка — це службовий документ на ім’я керівника з викладом певного 

питання з висновками і пропозиціями автора, з інформацією про ситуацію, що склалася, про 

наявні факти, певні події, явища, виконану роботу.. 

У доповідній записці автор може: 

• інформувати керівника про якісь складні ситуації, що склалися, важливі події або 

факти, що мали місце; 

• доповідати про непередбачені труднощі, які виникли в ході виконання роботи; 

•  повідомляти про перенесення термінів, дострокове завершення або припинення роботи 

з певних причин. 

Текст доповідної записки поділяють на дві частини — констатуючу та заключну. У 

першій частині наводять факти або описують ситуацію, що стала приводом для написання 



доповідної записки. У другій — дають аналіз ситуації, пропонують можливі варіанти її 

рішення, роблять висновки щодо конкретних дій, яких, на думку автора, необхідно вжити. 

Доповідна записка може бути підготовлена як із власної ініціативи автора, так і за 

дорученням керівництва. Мета ініциативної доповідної записки — спонукати керівника 

установи до прийняття певного рішення і відповідно — до видання розпорядчого документа 

З огляду на адресність розрізняють внутрішні та зовнішні доповідні записки які 

створюються на загальних чи спеціальних бланках. 

Пояснювальна записка — це письмовий документ, що містить пояснення ситуації, 

що склалася, фактів, дій або вчинків працівника на вимогу керівника, а в деяких 

випадках—з ініціативи підлеглого. 

Оформляється пояснювальна записка на бланку або стандартному аркуші паперу 

формату А4 із зазначенням таких реквізитів: адреса; назва виду документа; заголовок до 

тексту; текст записки; прізвище виконавця і номер його телефону; дата; підпис. 

Текст пояснювальної записки, зазвичай, поділяють також на дві частини — 

констатуючу та заключну.             У першій частині наводять факти або описують 

ситуацію, що стала приводом для написання доповідної записки. У другій — дають аналіз 

ситуації, пропонують можливі варіанти її рішення, роблять висновки щодо конкретних 

дій, яких, на думку автора, необхідно вжити). 

Складаючи та оформлюючи пояснювальну записку слід мати на увазі те, що датою 

пояснювальної записки є дата її підписання, а не дата події. Відмітка про наявність 

додатків проставляється за потреби. 

 

 Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного методу 

«Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 16 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 3. Види документації. 

Тема уроку: Відгук, звіт, план, протокол, довідка, телефонограма.. 

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 

 

Відгук — документ, в якому висловлюється обгрунтована точка зору фахівця щодо 

наукової та дослідницької праці. 

На відміну від рецензії, відгук подається на рукописи до їх публікації і підписується 

безпосередньо виконавцем. Супроводжувальний лист до відгуку, якщо він подається, підписує 

керівник установи. 

Відгук складається з назви документа, заголовка та тексту. Текст включає вступ, де 

дається загальне уявлення про матеріал, короткий виклад змісту праці та висновки з оцінкою, 

пропозиціями та критичними зауваженнями. Колективний відгук підписують фахівці, посадові 

особи, після чого ставиться дата 



Звіт — це документ, що містить відомості про виконання плану, завдання, доручення, 

підготовку або проведення заходів; адресований вищій установі чи посадовій особі. 

Як правило, звіт включає: найменування різновиду документа; звітний період; назву 

органу або установи, про роботу яких складається звіт; текст документа; підписи; дату 

складання. 

Окремі види звітів можуть мати додаткові реквізити: погодження та затвердження. 

Складаються звіти у текстовій або табличній формі. 

В таблицю зводять статистичні періодичні дані, що відображають ступінь виконання 

плану і позапланових робіт — місячні, квартальні, річні. Вони затверджуються керівником, 

який раніше підписав або завізував план виконання робіт. 

Річний і квартальний звіти оформляються за наказом керівника установи у встановлений 

термін. 

Звіти бувають періодичні та разові. Разові адресуються посадовим особам, від яких 

одержано завдання. їх текст звичайно розпочинається словами «Згідно з Вашим дорученням 

від (вказується дата)...» 

Це посилання є першим логічним елементом змісту документа. Потім йде опис 

виконаної роботи та висновок, в якому вона аналізується 

План роботи — документ, яким встановлюється конкретний перелік робіт, послідовність 

та термін їх виконання, обсяг, координати керівників і виконавців. 

Плани бувають: перспективними (розрахованими на кілька років), річними, 

квартальними, місячними, декадними, денними; простими та складними залежно від кількості 

питань і показників. 

Побудова плану визначається змістом та організацією робіт. Здебільшого 

застосовуються табличні форми. 

Безпосередньо план містить: гриф затвердження (в правому верхньому кутку); гриф 

погодження з суміжною установою (в лівому верхньому кутку); найменування виду документа 

та період його виконання: назва структурного підрозділу або посади і прізвища співробітників; 

робота яких планується; порядкові номери записів; зміст запланованих заходів; прізвища 

виконавців, терміни і місця їх виконання; примітка про виконання; підпис; дата складання 

документа; відбиток печатки; візи. 

Службові плани, підписані посадовими особами, які відповідають за їх виконання, 

затверджуються керівниками установ 

Довідка — документ інформаційного характеру, що описує і засвідчує факти, події з 

життя й діяльності окремих громадян та різні обставини діяльності установ, організацій, 

підприємств чи їх структурних підрозділів: про стан виконання робіт, характерні показники, 

підтвердження тих чи інших фактів тощо. Довідка — це службовий документ, який містить 

опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій. 

В документаційному забезпеченні управління розрізняють внутрішні та зовнішні довідки 

Довідки, як і всі службові документи, підлягають обов’язковій реєстрації. Зовнішні 

довідкиреєструють у базах даних, картках або журналах реєстрації вихідної 

документації. Внутрішні — в реєстраційних формах, призначених для реєстрації внутрішньої 

документації. 

Телефонограма — це документ, який передають адресатам по телефону, фіксується у 
спеціальній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію вищих органів. 

Застосовується телефонограма також для документаційного оформлення усних 

телефонних переговорів і є одним з видів ділової кореспонденції. 

Особа, якій адресується телефонограма після ознайомлення з текстом ставить свій 

підпис: таким чином підтверджує свою відповідальність за виконання переданих розпоряджень 

чи доведення інформації до відома.  

На деяких підприємствах використовуються спеціальні бланки, на яких нотуються 

телефонограми. 

 

 Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою інтерактивного методу 

«Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 



2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 

 

Домашнє завдання: 

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

 

 

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