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Група 16 

ПЛАН УРОКУ № 16 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 3. Види документації. 

Тема уроку: Відгук, звіт, план, протокол, довідка, телефонограма.. 

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 

 

Відгук — документ, в якому висловлюється обгрунтована точка зору фахівця щодо 

наукової та дослідницької праці. 

На відміну від рецензії, відгук подається на рукописи до їх публікації і підписується 

безпосередньо виконавцем. Супроводжувальний лист до відгуку, якщо він подається, підписує 

керівник установи. 

Відгук складається з назви документа, заголовка та тексту. Текст включає вступ, де 

дається загальне уявлення про матеріал, короткий виклад змісту праці та висновки з оцінкою, 

пропозиціями та критичними зауваженнями. Колективний відгук підписують фахівці, посадові 

особи, після чого ставиться дата 

Звіт — це документ, що містить відомості про виконання плану, завдання, доручення, 

підготовку або проведення заходів; адресований вищій установі чи посадовій особі. 

Як правило, звіт включає: найменування різновиду документа; звітний період; назву 

органу або установи, про роботу яких складається звіт; текст документа; підписи; дату 

складання. 

Окремі види звітів можуть мати додаткові реквізити: погодження та затвердження. 

Складаються звіти у текстовій або табличній формі. 

В таблицю зводять статистичні періодичні дані, що відображають ступінь виконання 

плану і позапланових робіт — місячні, квартальні, річні. Вони затверджуються керівником, 

який раніше підписав або завізував план виконання робіт. 

Річний і квартальний звіти оформляються за наказом керівника установи у встановлений 

термін. 

Звіти бувають періодичні та разові. Разові адресуються посадовим особам, від яких 

одержано завдання. їх текст звичайно розпочинається словами «Згідно з Вашим дорученням 

від (вказується дата)...» 

Це посилання є першим логічним елементом змісту документа. Потім йде опис 

виконаної роботи та висновок, в якому вона аналізується 

План роботи — документ, яким встановлюється конкретний перелік робіт, послідовність 

та термін їх виконання, обсяг, координати керівників і виконавців. 

Плани бувають: перспективними (розрахованими на кілька років), річними, 

квартальними, місячними, декадними, денними; простими та складними залежно від кількості 

питань і показників. 

Побудова плану визначається змістом та організацією робіт. Здебільшого 

застосовуються табличні форми. 

Безпосередньо план містить: гриф затвердження (в правому верхньому кутку); гриф 

погодження з суміжною установою (в лівому верхньому кутку); найменування виду документа 

та період його виконання: назва структурного підрозділу або посади і прізвища співробітників; 

робота яких планується; порядкові номери записів; зміст запланованих заходів; прізвища 



виконавців, терміни і місця їх виконання; примітка про виконання; підпис; дата складання 

документа; відбиток печатки; візи. 

Службові плани, підписані посадовими особами, які відповідають за їх виконання, 

затверджуються керівниками установ 

Довідка — документ інформаційного характеру, що описує і засвідчує факти, події з 

життя й діяльності окремих громадян та різні обставини діяльності установ, організацій, 

підприємств чи їх структурних підрозділів: про стан виконання робіт, характерні показники, 

підтвердження тих чи інших фактів тощо. Довідка — це службовий документ, який містить 

опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій. 

В документаційному забезпеченні управління розрізняють внутрішні та зовнішні довідки 

Довідки, як і всі службові документи, підлягають обов’язковій реєстрації. Зовнішні 

довідкиреєструють у базах даних, картках або журналах реєстрації вихідної 

документації. Внутрішні — в реєстраційних формах, призначених для реєстрації внутрішньої 

документації. 

Телефонограма — це документ, який передають адресатам по телефону, фіксується у 

спеціальній книзі (журналі) і містить розпорядження, інформацію вищих органів. 

Застосовується телефонограма також для документаційного оформлення усних 

телефонних переговорів і є одним з видів ділової кореспонденції. 

Особа, якій адресується телефонограма після ознайомлення з текстом ставить свій 

підпис: таким чином підтверджує свою відповідальність за виконання переданих розпоряджень 

чи доведення інформації до відома.  

На деяких підприємствах використовуються спеціальні бланки, на яких нотуються 

телефонограми. 

 

 

Питання для контролю: 

Вправи, завдання: складіть довідку, запишіть в конспекті 
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ПЛАН УРОКУ № 17 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 
Тема: № 3. Види документації. 

Тема уроку: Документація пропозицій, заяв та скарг громадян, їх розгляд. 

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 

 

Листи, заяви, пропозиції та скарги громадян надходять в різні установи: 

органи влади, міністерства та відомства, редакції газет і журналів, на радіо і 

телебачення. Люди сигналізують про порушення законів і недоліки в роботі 



установ, беруть безпосередню участь у зміцненні законності та правопорядку, 

висловлюють свою точку зору на важливі життєві питання. 

Пропозиції, скарги і заяви громадян надходять в установи як в усному, так і 

письмовому вигляді. Письмові заяви можуть пересилатися поштою, телеграфом, 

вручатися особисто або через експедиції чи спеціальні бюро скарг, створені у 

великих установах. Усні висловлюються на особистому прийомі чи передаються 

по телефону. 

Всі скарги мають однакову силу, якщо законом не встановлено інше, і 

підлягають ретельній перевірці. Принцип їх реєстрації подібний до принципу 

роботи зі службовими документами. Реєстрації підлягають всі пропозиції, скарги і 

заяви, що надійшли, але особливістю індексації тут є те, що до індексу додається 

перша літера прізвища автора документа (наприклад, скаргу гр. Лисенко під № 83 

записують так: Л-83). 

Картотека заяв, пропозицій і скарг ведеться окремо від картотеки інших 

видів документів. Картки розміщуються за прізвищами заявників в алфавітному 

порядку. У разі необхідності алфавітну картотеку можна поділити за 

адміністративно-територіальною ознакою, а всередині - за прізвищами (згідно з 

алфавітом). 

Під час реєстрації первинного надходження заяви, скарги тощо картка 

заповнюється повністю, за винятком деяких колонок. У колонці "Кореспондент" 

зазначають прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи чи домашню адресу 

громадян. У разі повторного надходження заява реєструється в тій самій картці в 

спеціально передбачених для цього графах. 

У деяких випадках ведуться журнали реєстрації пропозицій, заяв і скарг. 

Заповнення граф журналу здійснюється аналогічно заповненню граф єдиної 

реєстраційної картки. 

При розгляді пропозицій, заяв та скарг велике значення мають терміни 

виконання. Вони не повинні перевищувати один місяць. При цьому заяви і скарги, 

що не потребують додаткового вивчення і перевірки, розглядаються невідкладно, 

в усякому разі не пізніше 15 днів від дня надходження. Керівник установи може 

продовжити цей термін, але не більше ніж на один місяць, повідомивши про це 

заявника у п'ятиденний строк. Термін розглядання питань, що містяться у 

пропозиціях, заявах тощо, починається з моменту їх надходження. 

Добре організований особистий прийом, уважне ставлення керівників 

установ, підприємств, працівників місцевих органів влади до повсякденних 

потреб і запитів громадян значною мірою зменшують кількість заяв і скарг, що 

надходять у різні державні органи та громадські організації. Кожна установа 

повинна мати книгу для запису в стислій формі ім' я та по батькові відвідувача, 

суті його заяви та способу розгляду справи. 

Громадянин, який прийшов на прийом, має отримати відповідь або 

роз'яснення (у разі неправомірності прохання). Якщо ж питання потребує 

додаткового вивчення, відвідувачу пояснюють, що його заява буде розглянута 

найближчим часом, не перевищуючи терміни, визначені законом. У деяких 

випадках громадянину дається проміжна відповідь щодо вжитих заходів у зв'язку 

з його заявою, повідомляється термін остаточної відповіді, пояснюється причина 

затримки. 

 

 



Питання для контролю: 

1. Назвати 5 позитивних моментів скарг для організації 

 

 

 
 

 

 

Домашнє завдання: 

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

практичну роботу 

 

 

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