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Група ТУ-1 

Організація документаційного забезпечення управління 

Урок 19-20 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3  

Тема: Складання довідково-інформаційної документації  

Мета: Вивчити правила оформлення документів; навчитись правильно складати та 

оформляти інформаційні документи. 

Лабораторне і методичне забезпечення: конспекти, роздатковий матеріал. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ: 

Протокол – це службовий документ із записом ходу обговорення питань та рішень, 

ухвалених на зборах, нарадах, конференціях, інших засіданнях колегіальних органів. 

Протокол обов’язково містить слова: «голова, секретар, присутні»; «порядок денний», 

«СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (УХВАЛИЛИ)». 

Витяг із протоколу – це копія необхідної частини оригіналу протоколу. 

Доповідна записка – це службовий документ, адресований керівнику даної або вищої 

за рангом організації, який містить детальний виклад будь-якого питання з висновками та 

пропозиціями. 

Пояснювальна записка – адресований керівникові установи документ, у якому 

міститься інформація про певний факт чи подію у вигляді прохання і повідомлення з 

висновками і пропозиціями. 

За змістом поділяють пояснювальні записки на 2 групи: 

   записки, що супроводжують основний документ (план, звіт) і пояснюють зміст його 

основних положень. Склад реквізитів такий самий , як і в доповідній записці; 

   записки з приводу конкретних випадків, ситуацій, що склалися, провин та поведінки 

окремих працівників тощо. Текст таких пояснювальних записок має бути переконливим і 

містити неспростовні докази. 

 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 

1. Оформити протокол: 

Про обрання керівного складу групи 16; 

03.09.2018р. 

голова: У. Гончар 

секретар: Л. Іщук 

присутні: 15 чол.: перерахувати всіх учнів групи 

Порядок денний: 

http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Shahina/DZUD/Lab_3/Protokol1.doc
http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Shahina/DZUD/Lab_3/Dopovidna.doc
http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Shahina/DZUD/Lab_3/Poyasnuvalna.doc


 1. Обрання старости групи 16. 

2. Обрання профорга групи 16. 

3. Обрання учнівського самоврядування групи. 

4. Різне. 

Слухали: У.Гончар запропонував обрати старостою групи Л. Іщук або Д. Слюсара. 

Виступили: Р. Короленко – запропонував Д. Слюсара обрати старостою групи. 

Обґрунтував його гарні організаторські здібності, добросовісне відношення до навчання, 

дружні відносини з учнями групи та викладачами училища… А. Чупира – запропонувала 

обрати старостою групи Л.Іщук. 

Голосували: Обрати старостою групи 16 Д. Слюсара: за -  8 чол., проти – 5, 

утримались – 2. 

Обрати старостою групи 4-Б Л.Іщук: за -  10 чол., проти – 5, утримались – 0. 

Ухвалили: Обрати старостою групи 4-Б Іщук Л. Покласти на неї виконання усіх 

обов’язків керування групою. 

Голова підпис У.Гончар 

Секретар підпис Л.Іщук 

2. Оформити доповідну записку: 

На ім’я директора училища: Доводжу до Вашого відома, що студенти групи 16 

регулярно прогулюють заняття. Прошу прийняти відповідних мір. Вказати прізвища 

студентів, числа прогулів та загальну їх  кількість.  

3. Оформити пояснювальну записку: 

На ім’я директора училища: Пояснити конкретні причини запізнення на заняття 

16.10.2018.  

4. Оформити службову записку: 

На ім’я директора училища: Про забезпечення навчального процесу. На використання 

мультимедійного проектора для проведення занять з дисципліни «…» «дата» «№ пари», 

«аудиторія».  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Які ви знаєте види службових листів? 

2. Перерахуйте вимоги до оформлення тексту телефонограм. 

3. Які вимоги до складання тексту телеграми? 

4. З яких частин складається текст протоколу? 

5. Що зазначається у вступній частині тексту протоколу? 

6. На які розділи поділяється основна частина тексту протоколу? 

7. З яких частин складається текст доповідної записки? 

8. Які бувають пояснювальні записки? 



9. Перерахуйте реквізити службових записок. 

 


