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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №7 

 
ТЕМА: «Створення документу «Положення», «Наказ». Їх структура та особливості». 

 

МЕТА: опанувати навички правильного удару по клавішах при друку ділових документів, навчити 

правильно задавати структуру та особливості друку ділових документів, виховувати культуру 

користувача ПК. 

 

Обладнання: ПК, плазмова панель, роздатковий матеріал, електронний слайд. 

 

Хід роботи: 

1. Уважно прочитайте, основні положення запишіть у зошит. 

Наказ - це правовий акт, що його видає керівник для вирішення основних та оперативних завдань, 

які поставлено перед даним підприємством, установою, органом влади. 

Часто накази видають на підставі та з метою виконання чинних законів, указів, постанов і рішень 

уряду, наказів та інструкцій вищих органів. 

Накази також видаються з питань створення, організації, ліквідації, перейменування, зміни 

масштабу діяльності підприємства або структурного підрозділу, затвердження (введення в дію) або 

зміни положень, правил, інструкцій, планів, структури. 

За призначенням накази поділяються на два види: 

 накази з питань основної діяльності (загальних питань), які, у свою чергу, поділяються на: 

 ініціативні для оперативного впливу на процеси, що виникають у середині підприємства; 

 накази на виконання розпоряджень вищих органів. 

 накази з особового складу. 

Наказ документується на бланках формату А4. Формуляр наказу містить такі реквізити: 

o назва підприємства; 

o назва виду документа; 

o дата, індекс, місце складання або видання; 

o заголовок до тексту; 

o текст; 

o підпис; 

o візи; 

o відбиток печатки. 

Текст наказу складається з констатуючої та розпорядчої частин. У першій подаються факти та 

думки, які є основою для видання наказу; в другій перелічуються приписані дії. Якщо наказ 

видається на основі письмової вказівки вищої організації (постанова, наказ), то в констатуючій 

частині наказу зазначаються назва виду документа, його номер, дата і заголовок. 

Розпорядча частина наказу починається словом НАКАЗУЮ, яке друкується з нового рядка 

великими літерами від нульового положення табулятора. За необхідності текст розділяють на 

пункти, які номерують арабськими цифрами. 

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням 

наказу. 

При необхідності окремим пунктом у кінці наказу перелічують розпорядчі документи, які цим 

наказом відміняються, змінюються або доповнюються. 

Проект наказу погоджується із заступником керівника організації, із керівниками структурних 

підрозділів, яких стосуються пункти наказу, з юристом організації. Для цього нижче від підпису 

керівника розташовуються їх візи. Може здійснюватися і зовнішнє погодження з різними 



організаціями, якщо наказ зачіпає їхні інтереси, органами державного контролю, колегіальними і 

громадськими організаціями. 

Наказ набуває чинності з моменту його підписання, якщо інший термін невказано в тексті. Наказ 

діє доти, доки його не буде скасовано, або доки не закінчиться термін його дії, визначений у самому 

тексті. Скасувати накази може тільки уповноважена особа чи інстанція. 

З наказом повинні бути ознайомлені усі названі в ньому особи, які розписуються на одному із 

примірників наказу або спеціальному бланку. 

Накази мають окрему самостійну індексацію, яка розпочинається з початку кожного календарного 

року. 

Положення - це правовий акт, що встановлює основні правила організації та діяльності 

державних органів, структурних підрозділів, установ, організацій, підприємств (філій), що їм 

підпорядковані, а також суспільно-політичних об'єднань громадян. 

Законодавство України, зокрема Цивільний кодекс України, Закони "Про підприємництво", "Про 

підприємства в Україні", "Про господарські товариства" та "Про об'єднання громадян" класифікують 

положення як установчі документи, на підставі яких створюються і діють юридичні особи. 

Положення бувають типовими та індивідуальними. Типові положення розробляються вищим 

органом управління для системи установ і підприємств. Індивідуальні - керівником підприємства, 

організації на основі типового положення. 

У першому розділі положення визначається мета створення підприємства, установи, організації, 

структурного підрозділу тощо. У другому - наводяться дані про основні та обігові кошти, порядок 

придбання власності, прибуток, відрахування на преміювання робітників і службовців, житловий 

фонд. В останніх розділах регламентується виробничо-господарська діяльність підприємства, 

визначаються завдання щодо якості виробленої продукції. 

Залежно від специфіки діяльності органів у положенні можуть відображатися: хід капітального 

будівництва, стан матеріально-технічного забезпечення, трудовий режим, оплата кредитів тощо. 

Може також визначатися правовий статус тимчасово створюваних комісій, груп, бюро, структурних 

підрозділів, рад, колегій. Наприклад, положення про систему преміювання, положення про 

діяльність колегії при начальнику головного управління тощо. Положення про підприємство, 

установу, організацію затверджується розпорядчим документом вищого органу управління. 

 

2. Виконайте зразок Наказу та Положення 

3.         Оформіть висновок. 

 

 

 



КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 

 

НАКАЗ № _____ 

 

«_______»_______________2011р.                                                        м. Київ 

 

Про проведення тематичного тижня 

 

Відповідно до плану роботи училища, з метою урізноматнення форм і методів навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів, удосконалення творчих здібностей та підвищеного інтересу учнів до 

професії «Оператор комп`ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Голові методичної комісії «Інформатики та інформаційних технологій» Сидорко О.М. 

організувати проведення тематичного тижня для учнів, які навчаються за професією «Оператор 

комп`ютерного набору, конторський службовець (бухгалтерія)»: «Моя професія – оператор 

комп`ютерного набору» з 24.01.2011 по 28.01.11р.р. згідно плану. 

2. Членам методичної комісії «Інформатики та інформаційних технологій» 

- Сидорко О.М. 

- Купрієнко Т.М. 

- Лабоженко Л.В. 

- Міщенко М.В. 

Провести заходи, заплановані для проведення тематичного тижня «Моя професія – оператор 

комп`ютерного набору». 

3. Класним керівникам, майстрам виробничого навчання навчальних груп: 

- №13 – Купрієнко Т.М., Кирій Л.В. 

- №21 – Міщенко М.В., Сидорко О.М. 

- №33 – Лабоженко Л.В. 

- №34 – Лабоженко Л.В., Черниш Н.М. 

організувати учнів навчальних груп для активної участі в заходах, що будуть проходити а рамках 

тижня «Моя професія – оператор комп`ютерного набору». 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заст. директора з НВР Корінчевську В.В. 

  

Директор КВПУ 

будівництва і дизайну                                                             Г.В. Алексенко 

 

Заст. директора з НВР                                                            В.В. Корінчевська 



Розглянуто на засіданні                       «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Педагогічної ради                                          Директор КВПУ  

Протокол № ______                  будівництва і дизайну 

«____»__________2012 р.                    _________ Г.В. Алексенко 

  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Бібліотека Київського професійного училища будівництва і дизайну є його обов'язковим 

структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке 

забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність 

організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої 

документації, що затверджується директором закладу.  

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1 Участь у навчально-виховному процесі 

2.1.1. Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу шляхом повного, 

якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів Бібліотеки. 

2.1.2. Сприяння підвищенню професійної майстерності викладачів, майстрів виробничого 

навчання, методистів, практичних психологів, соціальних педагогів шляхом популяризації 

психолого-педагогічної літератури та повноти задоволення їхніх фахових потреб. 

3. ЗМІСТ РОБОТИ 

3.1. Формує універсальний, з врахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту 

навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам 

користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. В нього включаються: 

довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, 

підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, 

ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, 

що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном. Обов’язково у фонді Бібліотеки мають бути 

документи з психолого-педагогічних питань. 

4. УПРАВЛІННЯ, СТРУКТУРА ТА ШТАТИ 

4.1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, 

науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), 

книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним 

обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.  

4.2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених 

завданнями бібліотеки.  

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Бібліотека має право: 

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному 

Положенні. 

5.1.2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що 

затверджується керівником навчального закладу. 

5.2. Бібліотечні працівники мають право: 

5.2.1. Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним 

законодавством.  

5.2.2. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, 

а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів. 

5.4. Бібліотека зобов’язана: 

5.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування бібліотекою ПТНЗ». 

5.4.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їхні читацькі інтереси з 

будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди. 

Заст. директора з НВР            Ю. О. Найверт  

Завідувач  бібліотеки                          Н. В. Буць 

 



 

VІІ. Домашнє завдання. 

Освоїти «постановку пальців»  при друці ділових документів. Вивчити методичні 

рекомендації до оформлення ділових документів. 

2. 4) стор. 7-12, 5) §1-2 
3. Законспектувати матеріал уроку з оформленням лабораторно-практичної роботи 

4. Матеріал уроку  зберегти у форматі doc (текстовий редактор WORD) та переслати на ел. адресу 

викладача 2573562@ukr.net. В темі листа вказати прізвище, номер групи та номер уроку.  

 

mailto:2573562@ukr.net

