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Група ТУ-1 

 

ПЛАН УРОКУ № 25 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 
Тема: № 5. Укладання особової справи і ведення облікової документації. 

Тема уроку: Групування документів в особовій справі. 

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 

 

Особова справа - це сукупність документів, які містять найповніші 

відомості про працівника і характеризують його біографічні, ділові, особисті 

якості. Вона посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. 

На підставі документів, що групуються в ній проводиться вивчення, добір та 

використання кадрів управління. Заводяться особові справи на керівника 

підприємства, його заступників, начальників відділів та служб, їх заступників, 

матеріально відповідальних осіб, спеціалістів тощо. Оформлюється після 

зарахування працівників на роботу. Спочатку до особової справи заносять 

документи, що відображають процес приймання на роботу, 

Особова справа складається з таких документів: 

1) додаток до особового листка з обліку кадрів; 

2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією працівника розміром 4x6 

см; 

3) автобіографія; 

4) копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації; 

5) перелік наукових праць (для працівників, які мають учений ступінь чи 

звання); 

6) різного роду характеристики чи рекомендаційні листи; 

7) документи, на основі яких видаються накази про призначення, 

переведення, звільнення працівника (контракт, подання, листи про переведення 

тощо); 

8) копії наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення), переведення 

за звільнення працівника або виписки з цих наказів; 

9) матеріали проведення атестації; 

10) опис документів. 

 

Питання для контролю: 

1. Чи на кожного працівника заводиться особова справа? 

2. Яке призначення особової справи? 

 



ПЛАН УРОКУ № 26 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 5. Укладання особової справи і ведення облікової документації. 

Тема уроку: Складання опису документів особової справи. 

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 

 

Внутрішній опис документів складається до деяких категорій справ, 

наприклад таких, облік яких зумовлений специфікою даної документації (з 

грифом обмеженого доступу, особові та судові справи, про присудження вчених 

ступенів і звань тощо). Складати внутрішній опис рекомендується також на 

справи, заголовки яких недостатньо розкривають зміст документів, що у 

подальшому полегшує користування ними, пошук необхідної інформації. 

Необхідність складання внутрішнього опису документів деяких справ 

визначається інструкцією з діловодства. Наприклад, складання внутрішніх описів 

до справ, що містять накази з особового складу, стає в нагоді при користуванні 

ними. 

Внутрішній опис складається на окремому аркуші за формою, що містить 

відомості про порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, заголовки та 

номери аркушів справи, на яких розміщено кожен документ. 

До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому 

зазначаються цифрами та літерами кількість документів, включених до опису, та 

кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписує його укладач. 

Якщо справу попередньо було оправлено або підшито без внутрішнього опису, то 

його бланк підклеюється до внутрішнього боку лицевої обкладинки справи. 

На обкладинках справ проставляють дати документів, уміщених до них. 

Дата справи може не зазначатися лише на обкладинках справ, що містять річні 

плани та звіти, оскільки їх дати відбито в заголовках справ. 

Якщо справа складається з кількох томів (частин), то на кожному з них 

проставляються крайні дати документів, тобто дати реєстрації (складання) 

найранішого і найпізнішого документів, включених до справи. 

Якщо справою є журнал реєстрації наказів з основної діяльності, то її датою 

будуть точні календарні дати першого і останнього записів у журналі. Крайніми 

датами справи, що містить протоколи засідань, є дати затвердження (для 

документів, які затверджуються) або складання першого й останнього протоколів, 

уміщених до справи. Крайніми датами особової справи є дати підписання наказів 

про прийняття і звільнення особи, на яку заведено справу. 

У разі зазначення точних календарних дат указуються число, місяць і рік. 

Число і рік позначають арабськими цифрами, назву місяця пишуть словами. 



За наявності у справі документів (додатків, довідок, оглядів тощо), дата 

яких не збігається з крайніми датами справи, нижче за ці дати з нового рядка 

роблять запис: "У справі є документи за _ рік". 

Обов'язковим реквізитом обкладинки справи є відомості про кількість 

аркушів у справі, що проставляється на підставі засвідчувального напису справи, 

та строк зберігання справи (на справах постійного зберігання 

пишеться: "Зберігати постійно"). 

На обкладинці справи проставляють її номер за описом і, за погодженням з 

архівом установи, номери опису та архівного фонду. 

Написи на обкладинках справ мають бути чіткими, їх наносять 

світлостійким чорним чорнилом або пастою. 

У разі вміщення до справи титульного аркуша, виготовленого друкарським 

способом, на обкладинці справи зазначають тільки номери архівного фонду, 

опису і справи. Наклеювати титульний аркуш на обкладинку справи 

забороняється. 

 

 

Питання для контролю: 

1. З якою метою складається опис документів? 

 
Домашнє завдання: 

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

вправи та завдання 

 

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