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ПЛАН УРОКУ № 27 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

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

Тема уроку: Заповнення особового листка обліку кадрів. 

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 

 

Особовий листок з обліку кадрів є одним з основних документів особової 

справи і становить перелік запитань про біографічні дані працівника. В листку 

зазначається прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата та місце народження, 

вклеюється фотокартка співробітника. Також зазначаються дані про освіту: 

найменування та місцезнаходження навчального закладу, факультет або 

відділення, рік вступу та закінчення (або вибуття, якщо не закінчив, то з якого 

курсу вибув), одержана спеціальність, номер диплома або посвідчення. Далі 

вказуються дані щодо знань іноземних мов; які маєте наукові праці, авторські 

свідоцтва на винаходи; вказується виконувана робота з початку трудової 

діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних 

закладах, військову службу, роботу за сумісництвом). Далі вказуються попередні 

місця роботи, відношення до військового обов'язку і військове звання, родинний 

стан на момент заповнення особового листка, домашня адреса та телефон. 



 
4. Підведення підсумків уроку: 

 виставлення оцінок за роботу на уроці; 

 домашнє завдання: вивчити § 1, с 80-81. 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 28 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

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

Тема уроку: Складання автобіографії. 

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 

 

Автобіографія — це стислий переказ основних етапів свого життя і 

головних досягнень, написаний у вільній формі. Найчастіше вона може 

знадобитися при прийомі на роботу, вступі до ВНЗ, для проходження практики, в 

військкомат або школу, тому при її складанні слід керуватися загальними 

правилами написання ділових листів. 

В автобіографії студента головний акцент повинен ставиться на вашій освіті 

та знаннях. Покажіть, що ви прагнете до знань, а навчання дається вам легко. 



Опишіть ваші додаткові заняття і курси, які ви закінчили або відвідуєте, де 

працюєте або проходите практику, чого вже встигли досягти під час навчання. 

Основні правила написання автобіографії: 
 Автобіографія повинна бути написана від руки на аркуші формату А4, або 

на роздрукованому бланку; 

 Не допускайте граматичних та орфографічних помилок; 

 В залежності від цілей написання вашої автобіографії, правильно 

розставляйте акценти; 

 Не треба писати про себе все. Нікому не цікаві ваші теми рефератів в школі 

чи інституті або кличка вашої собаки; 

 Не варто писати про сумнівні факти із свого життя; 

 В жодному разі не треба брехати. Будь-яка брехня рано чи пізно спливе; 

 Намагайтеся витримувати логічну лінію та вказувати дані в хронологічному 

порядку. 

 

 

Питання для контролю: 

1. З якою метою на підприємстві можуть попросити надати автобіографію? 

 

 
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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