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Інструкційно-методична карта  

практичного заняття № 6 

 

Тема дисципліни: Уніфікація та стандартизація управлінської документації.  

Тема заняття: Створення формуляра сучасного управлінського документа. 

Мета заняття:сформувати професійні уміння та навички  щодо  основних видів робіт при 

уніфікації документів, уміння складати діловий виступ 

Студенти повинні: 

знати   призначення стандартизації управлінських документів. 

вміти  створювати формуляри сучасного управлінського документа.  

Забезпечення заняття. 
1. Формуляр сучасного управлінського документа.  

Роздатковий матеріал. 
1. Формуляр сучасного управлінського документа.   

2. Мова у професії юриста.  Р. С. Кацавець. Вид. ЦУЛ, 2017 // http://p-for.com/book_281.html 

3. Українська мова за професійним спрямуванням. – Зоряна Мацюк. К.  – 2019 р.         

4. Універсальний довідник практикум з ділових паперів. С. П. Бибик . Харків: Фоліо, 2019.   

До уваги студентів! Практична робота виконується у робочому зошиті, усі вищезазначені  

документи пишуться від руки.   

Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Охарактеризуйте  уніфіковану систему організаційно розпорядчої документації . 

2.         Поняття управлінської документації. 

3.         Охарактеризуйте  формуляри сучасного управлінського документа. 

3. Вирішення практичних ситуацій. 

Завдання № 1. 

  15 лютого поточного року слюсар Головченко Р.П. спізнився на роботу на 1 год.45 

хвилин. Вам необхідно (користуючись зразками документів)  оформити формуляри сучасного 

управлінського документа, а саме: 

 

1) Доповідної записки про спізнення від імені начальника цеху Рижко Ю.Ш. 

2) Пояснювальної записки від імені слюсара  Головченко Р.П. 

3) Оформити акт про факт відсутності працівника на робочому місці. 

 

Методичні рекомендації: 

  При виконанні завдання 1 студентам варто пригадати, що уніфікована система організаційно розпорядчої 

документації включає  наступні  системи: 

1. документація з організаційної системи управління (акт про створення корпорацій, компаній, наказ про створення 

підприємства, про реорганізацію, про виробниче об'єднання, акт про ліквідацію корпорацій, підприємства і т. д,); 

2. документація з організації процесів управління (посадові інструкції категорій службовців апарату управління, наказ 

про розподіл обов'язків між керівниками, статути, структури та штатні чисельності, наказ про внесення змін у 

штатних розкладах апарату управління, правила внутрішнього розпорядку); 

3. документація з організації пересування кадрів (реєстраційно-контрольна картка, анкета, наказ про прийняття на 

роботу, наказ та заява про переведення на іншу роботу, заява про звільнення, наказ про звільнення; 

http://p-for.com/book_281.html
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4. документація з оцінки трудової діяльності (подання про заохочення, доповідна записка, пояснювальна записка, 

наказ про накладання дисциплінарного стягнення). 

 

Зразки документів: 
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Завдання № 2. 

 Вам доручили написати службовий  лист, а саме лист -  запрошення, де пропонується 

адресатові взяти участь у певному заході. Використайте  формуляр сучасного управлінського 

документа,  (стор. 46. Література №  3). 
 

Методичні рекомендації: 

 Лист запрошення адресується як конкретній особі, так і закладам. Зміст  - характер 

запланованого заходу,  терміни проведення, умови участі.  

Якщо запрошення стосується формальної зустрічі, то воно оформляється за всіма 

правилами написання службового листа. Починається таке послання з зазначення адресата. Це 

може бути найменування компанії, ПІБ керівника або фізичної особи. Тема: змістовно і по суті 

справи. В даному випадку — це «Запрошення». Або звернення: «Шановні колеги». 

Текст листа інформує про наступне: 

 назва заходу; 

 мета його проведення; 

 число, час і місце провадження; 

 контакти організатора для збору додаткових відомостей; 

 номер телефону або адреса сайту, якщо потрібна попередня реєстрація. 

Всі учасники попереджаються про захід заздалегідь, щоб дати час на його підготовку і 

викликати до нього інтерес. Якщо зустріч має на увазі якусь програму, то її неодмінно потрібно 

викласти. Це додасть змістовності та серйозності компанії-відправнику. 

Солідні підприємства складають листи-запрошення на фірмових бланках з 

обов’язковим підписом директора або уповноваженої особи (краще в 2 примірниках). Потім 

вони проходять процедуру реєстрації і відправляються конкретним адресатам. 

     Зразки можна знайти за адресою: https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv/list-zaproshennya-zrazki-

listiv-zaproshen 

 

 

 

 

 

 

 

https://pozovna.in.ua/zrazki-listiv/list-zaproshennya-zrazki-listiv-zaproshen
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Завдання № 3. 

 
    Ви завідувач юридичного відділу  ПрАТ «Самара»,  Вам необхідно написати  подання   

про переведення працівника ПрАТ «Самара» з посади провідного юрисконсульта на посаду 

начальника юридичного відділу, від імені заступника голови правління ПрАТ з кадрових 

питань. 

Використавши наступні реквізити: 

- особа (інструкція), до якої звернений документ; 
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- назва виду документа; 

- текст; 

- підпис автора; 

- дата.  

Методичні рекомендації: 

    Подання  (клопотання)  - документ, що готує завідувач певного структурного підрозділу 

організації, підприємства, установи до вищої інстанції із певним проханням, затвердити 

конкретне рішення чи взяти участь у вирішенні питань. Цей документ укладає  офіційна особа, 

що його й засвідчує (підписує). Подання оформляється на звичайному папері А – 4 формату. 

Воно може мати рукописну або друковану форму.  

             

Зразок документа: 

 

 

 

 

Домашнє завдання 

1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 

 

Викладачі                                            Децюра Ю.В. 

                                                           Шиян О.М. 
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Модульний контроль № 1  
ТЕРМІН ВИКОНАННЯ – один день - з дати проведення заняття.  

До уваги студентів! Для опрацювання модульного контролю вам рекомендовано: дати відповідь на три питання, в залежності від 

варіанту  та надіслати їх на перевірку.  

Для задовільного рівня достатньо просто відповідей за опрацьованим матеріалом. 

Для достатнього та відмінного рівня вам додатково рекомендовано відповіді оформити творчо, а саме: зробити презентацію, 

підібрати відеосюжети, цитати,  зробити висновки, висловити власні судження, підібрати статистику, скласти діаграми, зробити аналіз – 

все на ваш вибір! 

       Виконані роботи мають містити титульну сторінку, де необхідно зазначити наступне: 

Модульний контроль № 1 

з дисципліни «Діловодство» 

Варіант № ___ 

студента-(ки) групи П - __ 

________________________ 

(ПІБ) 

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності, самостійності, сучасності підібраних матеріалів та 

охайності в оформленні (вимоги до оформлення наведені в Додатку 1). 

Номер варіанту МОДУЛЯ визначається першою літерою прізвища студента відповідно до наступних варіантів : 

Варіант № 1  -  А, Д, З, П 

1. Визначте спільне та відмінне в діловодстві юриста в різних сферах діяльності  

2. Охарактеризуйте вимоги щодо оформлення сторінок документа. Нумерація сторінок 

3. Охарактеризуйте вимоги щодо написання тексту документа 

 

Варіант № 2  -  Г, Ж, К, Ф, Щ 

1. Проаналізуйте основи призначення усіх видів документів 

2. Проаналізуйте оформлення документів. Визначте основні реквізити ділових документів 

3. Визначте граматичну форму ділових паперів 

 

Варіант 3-   Б, Л, С, Ш 

1. Визначте поняття «документ». Діловий папір, що підтверджує будь-який факт або право на 

щось 

2. Визначте відповідальність документів поширеним вимогами 

3. Охарактеризуйте офіційно-діловий стиль сучасної української мови та сфери його 

застосування 

 

Варіант 4-   В, Н, Р, У, Х 

1. Які ви знаєте способи утворення документів як носіїв юридичної інформації 

2. В чому вбачаєте юридичну силу документа? 

3. Охарактеризуйте функцій документу: загальні та спеціальні 

 

Варіант 5-   Є, М,Т, Ц, Ю 

1. Охарактеризуйте призначення та мету діловодства. Особливості діловодства в юридичній 

діяльності, визначте об’єкт, предмет та джерела дисципліни 

2. Охарактеризуйте документ як вид нормативно-правових актів. Проаналізуйте класифікацію 

документа 
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3. Які ви знаєте стильові особливості документа. Розкрийте основні правила оформлення 

основних реквізитів документа. 

 

Варіант 6 -  І, О, Ч, Я 

1. Які ви знаєте способи утворення документів як носіїв юридичної інформації 

2. Визначте відповідальність документів поширеним вимогами 

3. Охарактеризуйте вимоги щодо написання тексту документа 

 

    Виконані завдання в форматі .doc (ворд) надсилайте на перевірку на пошту. 

 

 

Додаток 1 

Модульна роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4 (210 х 297). Робота друкується шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків 

(1,25 см);верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см. Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам 

(1,25 см). Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому 

верхньому куті сторінки. 

 


