
 

 

23.12.2020 

Група ТУ-1 

ПЛАН УРОКУ № 23 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 3. Документація прийому на роботу. 

Тема уроку: Підготовка та оформлення наказу. 

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 

 

Ініціювати підготовку наказу може як безпосередньо керівник установи, так 

і будь-який структурний підрозділ. Керівник може доручити підготовку проекту 

наказу одному чи кільком структурним підрозділам, а також окремим посадовим 

особам, діяльність яких стосується питань, що порушуються в наказі, або 

пов'язана з його виконанням. 

Якщо ініціатором підготовки наказу є структурний підрозділ (посадова 

особа), то необхідність його видання має бути обґрунтована в доповідній записці. 

Рішення керівника про доцільність підготовки наказу виражається резолюцією на 

документі, що ініціює його видання. Керівник зазначає також строк, до якого має 

бути підготовлений проект наказу. 

Якщо проект наказу зачіпає інтереси різних підрозділів установи, то за 

рішенням її керівника для підготовки документа створюється тимчасова робоча 

група з представників цих підрозділів. 

Спільні накази оформляють на чистих аркушах паперу із зазначенням 

найменувань установ, які видають наказ. Назви установ розмішують на одному 

рівні. Назву виду документа (наказ) розміщують центровано. Дата спільного 

наказу - єдина і відповідає даті більш пізнього підписання. Реєстраційний індекс 

спільного наказу складається з реєстраційних номерів документів кожної 

установи, що проставляються через похилу риску в порядку зазначення авторів 

документа, наприклад: № 38/67. 

 

Питання для контролю: 

1. Хто підписує наказ про прийом на роботу? 

2. Яким чином ведеться облік даних наказів? 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 24 

 

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



  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 
Тема: № 4. Документація прийому на роботу. 

Тема уроку: Практична робота № 4. Складання документації по прийому на роботу. 

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. Виконання завдань 

Хід роботи 

1. Розглянути сутність документів по прийому на роботу. 

2. Скласти всі документи по прийому на роботу 

4. Застосування здобутих знань 

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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