
 

30.12.2020 

Група ТУ-1 

 

ПЛАН УРОКУ № 29 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

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

Тема уроку: Складання характеристики. Її основні частини. 

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 

 

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних 

якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний 

документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику 

пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий 

(копію) підшивають до особової справи. 

 

Основні реквізити характеристики: 

 

1. Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається 

характеристика. 

 

2. Рік народження, освіта. 

 

3. Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться 

до виконання своїх службових обов'язків, який має рівень професійної 

майстерності, авторитет у колективі. 

 

4. Дата складання. 

 

5. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, яка 

видала характеристику. 

 

Текст викладається від третьої особи. 

 

ПЛАН УРОКУ № 30 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 



забезпечення управління» 

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

Тема уроку: Документи, які відображають результати практичної діяльності робітника та 

оцінку його ділової кваліфікації. 

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. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Методи проведення: лекція, методи демонстрування. 

Матеріальне оснащення: наочні посібники, плакати, презентація.  

 

Структура уроку 

 

1. Організаційний момент (2 хв) 

2. Актуалізація опорних знань учнів (6 хв) 

3. Формування знань учнів (15 хв) 

4. Застосування здобутих знань (20 хв) 

5. Підведення підсумків уроку (2 хв) 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 

1.1. Перевірка присутніх. 

1.2. Призначення чергових. 

2. Актуалізація опорних знань учнів 

2.1. Сьогодні ми ознайомимося з класифікацією документів. Завдяки 

одержаним знанням і вмінням ви зможете відчути себе дорослим та досвідченим 

працівником у сфері документознавства. 

2.2. Викладач записує на дошці тему уроку, повідомляє навчальну мету та 

визначає такі завдання уроку: 

• визначити основні поняття предмету управління персоналом 

підприємства; 

• ознайомитися з основними розділами предмету управління персоналом. 

4. Формування знань учнів 

Найчастіше у якості суб'єкта оцінки виступає атестаційна комісія. 

Атестаційна комісія очолюється головою, у її склад входять члени комісії і 

секретар. У якості членів комісії можуть залучатися: керівники, провідні 

спеціалісти різних структурних підрозділів підприємства, представники 

громадськості (профспілки), експерти – висококваліфіковані фахівці, 

уповноважені для проведення оцінки. Склад атестаційної комісії не повинен 

перевищувати 5-6 чоловік. 

Серед працівників підприємства проводиться роз'яснювальна робота про 

задачі атестації, ознайомлення з методикою її проведення, порядком підготовки 

необхідних документів. 

Графік проведення атестації доводиться до працівників не менш ніж за один 

місяць до початку атестації, а матеріали в комісію повинні представлятися не 

менш ніж за два тижні до атестації. Це найчастіше атестаційний лист і відгук-

характеристика. 



Атестаційний лист містить об'єктивну інформацію про працівника: освіта, 

стаж роботи за спеціальністю, на підприємстві, у посаді і т.д. Дана інформація 

готується працівниками кадрової служби. 

Відзив-характеристика відображає узагальнені результати оцінки діяльності 

працівника, анкетного опитування про поведінку працівника в колективі, оцінку 

працівника керівником. 

Регулярне проведення експертної оцінки поведінки працівників, що 

атестуються, покладається на спеціалістів кадрової служби. Відповідальність за 

оцінку діяльності працівника несе керівник підрозділу. Відзив-характеристика 

обговорюється на зборах колективу. Працівник повинен бути ознайомлений з нею 

не менш ніж за тиждень до атестації під підпис. Відзив-характеристика 

передається у кадрову службу або безпосередньо до атестаційної комісії. 

Атестаційна комісія розглядає представлені їй документи, заслуховує 

повідомлення про працівника, про досягнуті успіхи і недоліки, результати 

поточних оцінок і на основі цього, з урахуванням обговорення під час відсутності 

працівника, що атестується, відкритим голосуванням дає одну з таких 

підсумкових оцінок: 

     • працівник відповідає займаній посаді; 

• працівник відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи і 

виконання рекомендацій атестаційної комісії з повторною атестацією через рік; 

• працівник не відповідає займаній посаді. 

Працівника знайомлять з рішенням комісії, вказуючи на сильні і слабкі 

сторони його роботи. Комісія може дати рекомендації у відношенні його 

просування або про необхідність підвищення кваліфікації. 

Засідання атестаційної комісії протоколюється. 

Важливо, щоб атестація працівників проходила у доброзичливій обстановці, 

щоб комісія усвідомлювала свою відповідальність у забезпеченні об'єктивності 

оцінки. 

Ефективність атестації зростає, якщо з нею пов'язані певні правові наслідки: 

заохочення, переведення на більш високу посаду, звільнення та ін. Тому за 

підсумками атестації видається наказ, яким затверджуються її результати, 

рішення про зміни у розставленні кадрів, про посадові оклади, зарахування 

перспективних працівників у резерв на підвищення, заохочуються позитивно 

атестовані працівники і т.д. 

Результати атестації обговорюються на виробничих зборах, нарадах, 

аналізуються підсумки атестації, дотримання порядку і умов її проведення, 

приймаються рішення щодо усунення виявлених недоліків 

 

 
Домашнє завдання: 

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

практичну роботу 

 

 

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

 

mailto:anylesik@gmail.com

