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ПЛАН УРОКУ № 24 

 

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

  

  Предмет «Документаційне 

забезпечення управління» 
Тема: № 4. Документація прийому на роботу. 

Тема уроку: Практична робота № 4. Складання документації по прийому на роботу. 

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. Виконання завдань 

Хід роботи 

1. Розглянути сутність документів по прийому на роботу.  

2. Скласти всі документи по прийому на роботу 

4. Застосування здобутих знань 
Підведення підсумків уроку доцільніше провести за допомогою 

інтерактивного методу «Мікрофон», що надасть можливість кожному учневі 

сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою 

думку чи позицію. 

1) Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? 

2) Де можна застосувати знання, які ви сьогодні отримали, у повсякденному 

житті? 

3) Чи справилися ви зі своїми завданнями? 

4) Що найбільше сподобалося та запам’яталося на уроці? 

 

 

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. 

4. 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? 
 

 
Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

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