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УРОК 20 

 

Тема уроку: Лабораторно-практична робота № 8  

Створення документу «Рішення»,  «Розпорядження» 

  

Мета уроку:  

 Вивчити правила оформлення  ділових документів;  

 Розвити  уміння правильного оформлення документу «Рішення» та 

«Розпорялдження»;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери з програмним забезпеченням 

(клавіатурні тренажери), плакат «Розкладка клавіатури», роздатковий 

матеріал, інструкції по охороні праці.  

 

Тип уроку: комбінований. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Оформлення бланків 

2. Оформлення абзаців 

3. Оформлення реквізитів 

4. Оформлення колонтитулів. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Лабораторно – практична робота № 8 

Тема: «Створення документу «Рішення», «Розпорядження». 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. 

Розпорядження – це правовий акт управління, виданий посадовою особою чи 

державним органом владного характеру у межах наданої компетенції для вирішення 



оперативних питань. Має обов’язкову силу для громадян чи організацій, яким вона 

адресована. 

Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ради, представники 

Президента України на місцях, а також організації, установи та службові особи. Вони 

містять певне коло питань і дають протягом зазначеного в них строку. Можуть бути 

загальними для всього колективу або стосуватися конкретних ланок його роботи, окремих 

громадян. 

Розпорядження мають багато спільного з наказами, і в правовому розумінні ці 

розпорядчі документи рівнозначні. Іноді розпорядження видають нарівні з наказом, 

замінюючи при цьому слово НАКАЗУЮ на слово ДОРУЧАЮ, ВИМАГАЮ, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ, ПРОПОНУЮ. Відрізняються зазначені правові акти ще й тим, що накази 

в основному пишуться із загальних всеохоплюючих питань, а розпорядження – з 

конкретних. 

Рішення як розпорядчий документ є правовим актом діяльності колегій міністерств 

і відомств, наукових рад тощо. Його текст складається з двох взаємопов’язаних частин: 

констатуючої та розпорядчої. Констатуюча покликана пояснити, чим викликане те чи 

інше рішення. Тут нерідко переказується акт вищого органу правління, на виконання 

якого видається рішення. 

Друга частина документа починається словами: "колегія (міська чи наукова рада) 

вирішила". При цьому слово В И Р І Ш И Л А друкується великими літерами в розрядку 

для того, щоб візуально виділити обидві частини. Далі з нового рядка друкується текст 

розпорядчої частини, до формулювань якої висуваються жорсткі вимоги. По-перше, вони 

повинні бути конкретними, чіткими, ясними, не виступати у суперечність зі змістом 

раніше виданих розпорядчих документів, не дозволяти іншого тлумачення. Необхідно 

уникати неконкретних виразів типу "підняти", "підвищити", "посилити", "поліпшити", 

"вжити заходів", "активізувати", "звернути увагу" тощо. Сформульовані таким чином 

доручення розпливчасті, перевірка їх виконання утруднена. 

Якщо розпорядча частина рішення припускає різні за характером дії, називає кілька 

виконавців, вона ділиться на пункти, що нумеруються арабськими цифрами. 

2. Виконайте зразок Рішення та Розпорядження. 

3.         Оформіть висновок. 



МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 

Рішення 

Колегії Міністерства освіти і науки України № 

____від 05.07.2012р. 

 

Про стан практичної підготовки студентів  

у вищих навчальних закладах 

 

 Заслухавши і обговоривши доповідну записку Державної інспекції навчальних 

закладів та Департаменту вищої освіти про стан практичної підготовки студентів та 

результати перевірок у 156 вищих навчальних закладах І – V рівнів акредитації, 

підпорядкованих 17 міністерствам і відомства в 12 областях України, колегія відзначає: 

1. Більшість вищих навчальних закладів забезпечує виконання програмних вимог 

практичного навчання; підтримується належний рівень розвитку матеріально – 

технічної бази; 

- _________________________________________________ 

2. Перевіркою виявлено і ряд невирішених проблем, що виникли внаслідок 

складених економічних умов. 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

Колегія увалює: 

1. Договірну записку Державної інспекції та Департаменту вищої освіти взяти до 

уваги. 

2. Звернути увагу на _________________________________ 

3. Внести пропозиції _________________________________ 

4. Розробити ________________________________________ 

5. Розглянути _______________________________________ 

6.  Забезпечити ______________________________________ 

7.  Рекомендувати: 

 

- Міністрами і відомствами внести пропозиції щодо створення регіональних 

навчально-наукових центрів; 

 

- Радам ректорів (директорів): активізувати роботу з вивчення та ощирення 

передового досвіду вищих навчальних закладів з питань практичної підготовки 

студентів; 

 

- Радам (директорам): 

- провести ______________________________________________ 

- обговорити ____________________________________________ 

- затвердити ____________________________________________ 

 

8.  Державній інспекції навчальних закладів  разом з Департаментом вищої освіти 

посилити контроль. 
9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністерства 

освіти і науки України___________________________________________ 

                                                                          
(прізвище) 

Голова комісії. 

Міністр освіти і науки України ______________ 

      
(підпис) 



РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від 27 лютого 2012р. №83-р Київ 

 

Про передачу національних закладів культури  

до сфери управління Мінкультури 

 

1. Прийняти  пропозицію управління Мінкультури та Київської міської ради про 

передачу Національно Києво-Печерського історико-культурного заповідника та 

Національного музею Тараса Шевченка до сфери управління Мінкультури. 

Київський міський держадміністрації забезпечити передачу цих закладів до сфери 

управління Мінкультури 

2. Мінфіну забезпечити у 2012-му і наступних роках фінансування зазначені 

заклади згідно з видатками, передбаченими управлінням Мінкультури у 

Державному бюджеті на їх утримання. 

 

 

 

Прем’єр-міністр України___________________ 

     
      (підпис) 

 

V. Закріплення нових знань і умінь. 

 

 

 

 

VІІ. Домашнє завдання. 

1. 1) стор. 80-85 

2. Законспектувати матеріал уроку з оформленням лабораторно-практичної роботи 

3. Матеріал даної роботи та попередніх робіт зберегти у форматі doc (текстовий 

редактор WORD) та переслати на ел. адресу викладача 2573562@ukr.net. Кожна 

робота – це окремий документ. В темі листа вказати прізвище, номер групи та 

номер уроку.  

mailto:2573562@ukr.net

