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Мета: здобути знання щодо документаційного забезпечення управління. 
 
 

Матеріал уроку 

 
 Особовий листок з обліку кадрів є одним з основних документів особової справи і 

становить перелік запитань про біографічні дані працівника, освіту, його роботу в минулому, 

відношення до військової служби, сімейний стан тощо. Особовий листок працівник заповнює 

чорнилом або кульковою ручкою власноручно без підчисток та виправлень. Записи 

робляться розбірливо та без невстановлених скорочень. На всі поставлені запитання 

необхідно давати повні відповіді. Для заповнення особового листка використовуються такі 

документи: паспорт, трудова книжка, військовий квиток, документи про освіту, а також, у 

разі наявності, документи про присвоєння вченого ступеня чи звання, документи про наукові 

праці, винаходи тощо. Начальник відділу кадрів (інспектор чи фахівець) обов'язково звіряє 

правильність записів у особовому листку з документами. При цьому особлива увага 

приділяється правильності запису найменувань організацій, населених пунктів, дат та інших 

відомостей (посад, кваліфікацій тощо). 

Послідовність заповнення особового листка: 

1. Прізвище, ім'я, по батькові (пишеться без скорочень, наприклад: Шевченко Андрій 

Петрович. 

2. Стать (записується словами: чоловіча, жіноча. 

3. Рік, число й місяць народження (записується таким чином: 1950, 25 серпня. 

4. Місце народження (вказується повна назва населеного пункту, району, області: селище 

Іванівка Підволочиського району Терно¬пільської області). 

5. Освіта (записується так: вища, неповна вища, середня, неповна середня, початкова 

залежно від наявності документа про освіту). Найменування навчального закладу вказуються 

так, як він називався на період його закінчення. Наприклад: Харківський автомобільно-

дорожній інститут. У випадку входження слова "імені" до найменування навчального 

закладу необхідно писати, наприклад, ім. Т. Г. Шевченка. Записується повне найменування 

факультету чи відділення, наприклад, дорожньо-будівельний; менеджменту; права. Рік 

вступу, закінчення або вибуття записується так: 1991, 1995. Записують повну назву 

спеціальності та вказують номер диплома, наприклад, інженербудівельник, Ц-9/1111 з 

відзнакою. 

6. На запитання, якими мовами володієте, відповідають таким чином: читаю й перекладаю зі 

словником; читаю й можу розмовляти; володію вільно. 

7. Учений ступінь, учене звання записують так: кандидат філологічних наук, доцент. У разі 

відсутності такого робиться запис "не маю". 

8. Відповідь на запитання про наукові праці та винаходи слід записувати так: маю 5 наукових 

праць та 3 зареєстровані винаходи в галузі будівництва (список додається) або наукових 

праць та винаходів не маю. 

9. Виконувана робота з початку трудової діяльності відображається відповідно до записів у 

трудовій книжці. Зазначаються також період навчання у вищих і середніх спеціальних 

навчальних закладах, військова служба й робота за сумісництвом. Підприємства, установи, 

організації слід іменувати так, як вони називалися на період роботи чи навчання особи, яка 

заповнює листок, наприклад, технік інституту "Київдіпротранс", м. Київ. 

Якщо початок трудової діяльності збігається з моментом вступу до вищих чи середніх 

навчальних закладів, слід писати так: 



студент — для вищих навчальних закладів, курсант — для військових училищ тощо. 
Військова служба записується із зазначенням посади та номера військової частини: рядовий 

військової частини № 10834; командир роти військової частини № 21213, м. Олександрія, 

Одеський військовий округ. 

10. Державні нагороди (вказується назва нагороди й час її одержання, наприклад, Зірка "За 

мужність", 11.11.94). 

11. Відношення до військового обов'язку та військове звання (записуються так: 

військовозобов'язаний, старший лейтенант. Склад — командний (адміністративний, 

технічний тощо), рід військ — сухопутні). 

12. Родинний стан на момент заповнення особового листка (перелічуються всі члени сім'ї із 

зазначенням віку). 

13. Домашня адреса (записується згідно з діючим адміністративним поділом із зазначенням 

поштового індексу, найменування населеного пункту, району, області, вулиці, номерів 

будинку, квартири, телефону). 

14. Паспорт (вказуються серія, номер, коли й ким виданий). Проставляючи дату заповнення 

листка, вказують: число, місяць (словом), рік. Особистий підпис ставиться розбірливо. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Скільки розділів міститься в листку? 

2. Чи допускаються виправлення в листку? 
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Мета: здобути знання щодо документаційного забезпечення управління. 
 
 

Матеріал уроку 

 
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. 

Звичайна людина, яка не мала раніше досвіду в написанні автобіографії, може 

зіткнутися з певними труднощами. Тут представлені готові зразки автобіографій та 

рекомендації, щодо правильного оформлення документа. 

При влаштуванні на роботу, основне завдання автобіографії — показати, що це саме 

ваша вакансія і кращого кандидата роботодавцю не знайти. Приділіть основну увагу вашій 

трудовій діяльності. Опишіть, де ви раніше працювали, а головне, чого досягли. 

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. 

 

 

Вправи, завдання: 

Складіть автобіографію 

 
 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

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