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Тема: 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3  

Тема: Складання довідково-інформаційної документації  

Мета: Вивчити правила оформлення документів; навчитись правильно складати та 

оформляти інформаційні документи. 

Лабораторне і методичне забезпечення: конспекти, роздатковий матеріал. 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ: 

Протокол – це службовий документ із записом ходу обговорення питань та рішень, 

ухвалених на зборах, нарадах, конференціях, інших засіданнях колегіальних органів. 

Протокол обов’язково містить слова: «голова, секретар, присутні»; «порядок денний», 

«СЛУХАЛИ-ВИСТУПИЛИ-ПОСТАНОВИЛИ (УХВАЛИЛИ)». 

Витяг із протоколу – це копія необхідної частини оригіналу протоколу. 

Доповідна записка – це службовий документ, адресований керівнику даної або вищої 

за рангом організації, який містить детальний виклад будь-якого питання з висновками та 

пропозиціями. 

Пояснювальна записка – адресований керівникові установи документ, у якому 

міститься інформація про певний факт чи подію у вигляді прохання і повідомлення з 

висновками і пропозиціями. 

За змістом поділяють пояснювальні записки на 2 групи: 

   записки, що супроводжують основний документ (план, звіт) і пояснюють зміст його 

основних положень. Склад реквізитів такий самий , як і в доповідній записці; 

   записки з приводу конкретних випадків, ситуацій, що склалися, провин та поведінки 

окремих працівників тощо. Текст таких пояснювальних записок має бути переконливим і 

містити неспростовні докази. 

 ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ: 

1. Оформити протокол: 

Про обрання керівного складу групи 16; 

03.09.2018р. 

голова: У. Гончар 

секретар: Л. Іщук 

присутні: 15 чол.: перерахувати всіх учнів групи 

http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Shahina/DZUD/Lab_3/Protokol1.doc
http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Shahina/DZUD/Lab_3/Dopovidna.doc
http://ito.vspu.net/el_ppz/el_ppz/files/Shahina/DZUD/Lab_3/Poyasnuvalna.doc


Порядок денний: 

 1. Обрання старости групи 16. 

2. Обрання профорга групи 16. 

3. Обрання учнівського самоврядування групи. 

4. Різне. 

Слухали: У.Гончар запропонував обрати старостою групи Л. Іщук або Д. Слюсара. 

Виступили: Р. Короленко – запропонував Д. Слюсара обрати старостою групи. 

Обґрунтував його гарні організаторські здібності, добросовісне відношення до навчання, 

дружні відносини з учнями групи та викладачами училища… А. Чупира – запропонувала 

обрати старостою групи Л.Іщук. 

Голосували: Обрати старостою групи 16 Д. Слюсара: за -  8 чол., проти – 5, 

утримались – 2. 

Обрати старостою групи 4-Б Л.Іщук: за -  10 чол., проти – 5, утримались – 0. 

Ухвалили: Обрати старостою групи 4-Б Іщук Л. Покласти на неї виконання усіх 

обов’язків керування групою. 

Голова підпис У.Гончар 

Секретар підпис Л.Іщук 

2. Оформити доповідну записку: 

На ім’я директора училища: Доводжу до Вашого відома, що студенти групи 16 

регулярно прогулюють заняття. Прошу прийняти відповідних мір. Вказати прізвища 

студентів, числа прогулів та загальну їх  кількість.  

3. Оформити пояснювальну записку: 

На ім’я директора училища: Пояснити конкретні причини запізнення на заняття 

16.10.2018.  

4. Оформити службову записку: 

На ім’я директора училища: Про забезпечення навчального процесу. На використання 

мультимедійного проектора для проведення занять з дисципліни «…» «дата» «№ пари», 

«аудиторія».  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Які ви знаєте види службових листів? 

2. Перерахуйте вимоги до оформлення тексту телефонограм. 

3. Які вимоги до складання тексту телеграми? 

4. З яких частин складається текст протоколу? 

5. Що зазначається у вступній частині тексту протоколу? 

6. На які розділи поділяється основна частина тексту протоколу? 

7. З яких частин складається текст доповідної записки? 



8. Які бувають пояснювальні записки? 

9. Перерахуйте реквізити службових записок. 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 20 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 

Тема: № 1 Види документації. 

Тема уроку: Тематичне оцінювання. 

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. Застосування здобутих знань (35 хв) 

4. 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. 

3. Застосування здобутих знань 

 

1. Який розпорядчий документ створюють на підприємствах переважно з питань 

інформаційно-методичного характеру, а також для організації виконання 

наказів, та інструкцій? 

а) розпорядження;  

б) вказівка; 

в) наказ. 

2. Скільки обов’язкових реквізитів використовують при          написанні 

вказівки? 

а) 6;             б) 8;            в) 9. 

3. Хто має право підписувати вказівку? 

а) перший керівник підприємства; 

б) заступники;  

в) головний інженер; 



г) усі вище перелічені. 

4. На які групи поділяються розпорядження? 

 

5. Чи враховується при написанні розпорядження реквізит  № 24? 

а) так; 

б) ні; 

в) у разі потреб. 

6. Яку назву має документ, оформлений належним чином, в якому зафіксовано 

угоду між сторонами про взаємодію? 

а) акт; 

б) договір; 

в) інструкція. 

6. Які види договорів ви знаєте? 

а) договори з господарчої діяльності;і 

б) трудові договори. 

7. Як називається службовий документ, в якому фіксують угоду між сторонами про 

встановлення ділових відносин, пов’язаних з господарською діяльністю, і який 

регулює ці відносини? 

а) договір; 

б) договір про майнову відповідальність; 

в) договір з господарської діяльності. 

8. До якого виду договорів належить договори про оренду житлового приміщення? 

а) трудовий договір; 

б) договір з господарчої діяльності. 

9.  У якій частині договору визначається предмет договору? 

а) вступній;          б) основній. 

10.  Які відомості зазначаються у договорі з господарської діяльності нижче 

реквізиту №22? 

а) підписи; 

б)юридичні адреси, підписи;  

в) печатка. 

 

 

 

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

