
Інструкційно-методична картка до практичного заняття 

з дисципліни «Діловодство» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа 
Тема: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Види службових листів. 

Мета: закріпити теоретичні знання щодо особливостей оформлення довідково-інформаційної документації та 

правила ділового листування, виробити навички оформлення довідково-інформаційних документів. 

ЗМІСТ РОБОТИ 

Завдання 1. Дайте відповіді на питання. 
1. Які документи належать до інформаційних? 

2. Що таке службовий лист? 

3. Які бувають листи за функціональними ознаками? 

4. Які листи розрізняють за кількістю адресатів? 

5. Назвіть найпоширеніший тип службових листів? 

6. Які реквізити характерні для службових листів? 
7. Що таке гарантійний лист? 

8. Яку роль відіграють листи-прохання та листи-відповіді? 

9. Які бувають оголошення за змістом та обсягом тексту? 

Завдання 2. Допишіть лист, правильно оформивши реквізити. Визначте, який це документ за:  

а) походженням; б) місцем виникнення; в) призначенням; г) формою; д) складністю. 
Міністерство зв’язку України 

УКРТЕЛЕКОМ 

вул. Шевченка, 9/12 тел.56-34-55 
м. Полтава, Україна, 36000 факс 54-40-17 

на №___від “__”_____20__р. 

Шановний ________________________________________! 

Знову звертаємося до Вас з приводу нагадування про необхідність сплатити борг за телекомунікаційні послуги 
нашій установі. Ваша безвідповідальність ставить під сумнів нашу подальшу співпрацю. Ураховуючи сказане, 

змушені попередити, якщо ... . 

Завдання 3. 

І. Продовжте речення. 

Звіт – це ... . Звіт оформляють на ... . За способом відтворення тексту звіти бувають ... . Звіт має такі реквізити: 

... . Великий за обсягом звіт ... . 

ІІ. Прочитайте заголовки документів. Знайдіть заголовок звіту.  
а) про перевірку фінансово-господарської діяльності готелю «Київ» станом на 01.12.18 комісією з готельного 

господарства мерії м. Дніпра; 

б) про порушення виконавчої дисципліни працівниками Новомосковського МВ УМВС України в Дніпропетровській обл.; 

в) про передачу матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій; 

г) про проходження виробничої практики в ПАБ «Аваль» з 10.10.18 до 11.12.18 студентки ІІІ курсу економічного 

відділення НФККЕП Мироненко Юлії Іванівни.  

Завдання 4. 

Прочитайте текст, знайдіть помилки в оформленні документа. Відредагуйте і запишіть. 

Завідувачці відділення Яценко Т.А. 

від викладача Кравченка Н.В. 

Доповідаємо Вам, що ІІІ курс комерційного відділення проігнорував лекцію з теорії держави і права. 
Хочу щоб Ви вжили заходів щодо студентів. 

Завдання 5. 

І. Продовжте речення. 
Протокол – це документ, у якому … . Протокол веде … . Цей документ підписують … . Текст протоколу 

складається з … . При великій кількості присутніх на засіданні … . За обсягом інформації протоколи бувають 

… . Реквізити протоколу: … . 

ІІ. Напишіть протокол зборів студентів вашої групи із поданим порядком денним. Укажіть назву 

закладу освіти, відділення, групу, посаду та прізвище голови й секретаря зборів, керівника студентської 

групи. 

1. Звіт старости групи про результати зимової екзаменаційної сесії. 
2. Підготовка до атестації. 

Завдання 6. 

І. Продовжте речення. 
Витяг з протоколу – це документ, який … . У витягу вказують … . Витяг із протоколу складають чи 

надсилають на вимогу … . Підписують витяг із протоколу … . Витяг містить такі реквізити: … . 

ІІ. Виправте помилки в оформленні витягу з протоколу. 
Витяг з протоколу засідання 

Правління Новомосковської райспоживспілки 

Слухали: голову правління Петренка І.І. про надання матеріальної допомоги Шульгі О.І. 

Ухвалили: надати матеріальну допомогу Шульга О.І. 



Домашнє завдання 

1. Складіть зразки оголошення та запрошення. 

2. Складіть зразок пояснювальної записки. 


