
Практичне заняття № 13 

 

Тема заняття: Ведення особових справ   

Мета заняття:сформувати професійні уміння та навички щодо послідовного, правильного 

розміщення реквізитів документа; навчити дотримуватися вимог при укладанні документів та 

оформленні копії документів про освіту; навчити студентів писати автобіографію  та 

характеристику на працівника 

  

Студенти повинні: 

 знати призначення автобіографії та характеристики; 

 уміти складати автобіографію та характеристику, оформляти копії документів про освіту. 

Забезпечення заняття. 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.  

2. Бибик С. П. Ділові документи та правові папери. – Харків, 2018 

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. К – 2018 р.  

4. Корж А. В. Документація праводілової сфери / А. В. Корж. - К„ 2019.  

5. Діденко А. Н. Сучасне діловодство / А. Н. Діденко. - К., 2019. 

 

Хід заняття Хід заняття  

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних питань: 

1. Поняття «особова справа» її використання.  

2. Реквізит документа. 

3. Правила написання автобіографії. 

3. Вирішення практичних ситуацій. 

Завдання № 1. 

 Ви влаштовуєтесь на роботу юрисконсультом до ТзОВ «Мрія». Вам необхідно 

написати свою автобіографію. (Див. зразок у додатках) 

 

Завдання № 2. 

Ви працюєте секретарем в НККЕП ім. С. В. Литвиненка, Вам потрібно оформити 

копію документа про освіту, а саме диплом, який буде підшито до особової справи студента 

після закінчення коледжу. 

Для  виконання даного завдання, слід скористатись наступним Інтернет-ресурсом: 

https://kadrhelp.com.ua/kopiyi-ta-vytyagy-z-dokumentiv-oformlyuyemo-pravylno 

 

Завдання № 3. 

Ви  працюєте начальником юридичного відділу ТОВ "ВБК "АЛІАНС-ЕКО" і у вашому 

підрозділі працює юрист Цийбель В.Ю., якого планується підвищити у посаді. Ваше завдання 

написати на підлеглого характеристику. (Див. зразок у додатках) 

 

                                                                         Методичні рекомендації: 
При виконанні практичних завдань студентам варто пригадати, що автобіографія – 

документ, в якому автор у хронологічній послідовності подає основні події свого життя. 

Оформлюють автобіографію на чистому аркуші паперу або трафаретному бланку, коли 

влаштовуються на роботу чи приступають до навчання. Всі відомості про себе викладають у 

розповідній формі від першої особи. 

Існують два види автобіографії: 

1) автобіографія-розповідь, яку складають в довільній формі; 

https://kadrhelp.com.ua/kopiyi-ta-vytyagy-z-dokumentiv-oformlyuyemo-pravylno


2) автобіографія-документ, в якій точно викладають факти. 

В автобіографії-документі наводять такі відомості: 

·    назва виду документа (АВТОБІОГРАФІЯ);  

·    прізвище, ім’я, по батькові автора;  

·    число, місяць, рік народження;  

·    місце народження;  

·    соціальне походження;  

·    відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, дати народження, де й ким працюють; 

якщо не працюють, то зазначити останнє місце роботи; вказують, що тепер не працюють або на 

пенсії);  

·    освіта та спеціальність за дипломом;  

·    трудова діяльність;  

·    останнє місце роботи (місце навчання), посада;  

·    нагороди та заохочення;  

·    участь у громадському житті;  

·    сімейний стан і склад сім’ї;  

·    паспортні дані, домашня адреса й номер телефону.  

Під текстом проставляють дату складання автобіографії (ліворуч) та підпис (праворуч). 

Автобіографію зберігають в особовій справі. 

 Якщо автобіографію пишуть на трафаретному бланку, то висвітлюють деякі додаткові питання: 

судимість, участь у воєнних діях тощо. 

Характеристика - документ, у якому дають оцінку діловим і моральним якостям 

працівника.  Реквізити:  назва документа, текст, дата, підпис, печатка установи. 

Текст поділяють на чотири частини, які логічно поєднуються між собою. 

1 частина - анкетні дані, що йдуть за назвою документа, де зазначають прізвище, ім’я та по 

батькові, посаду, рік народження, національність, освіту (ці дані прийнято розташовувати 

стовпчиком справа); 

2 частина - дані про трудову діяльність (фах, тривалість роботи на цьому підприємстві або в 

організації, просування по службі, рівень професійної майстерності тощо); 

3 частина - власне характеристика, де розглядається ставлення до роботи, підвищення 

професійного і наукового рівня, стосунки у трудовому колективі. Тут же міститься згадка про 

урядові винагороди або заохочення. 

4 частина - висновки, де вказують призначення характеристики. 

Текст характеристики викладають від третьої особи. Підписи у цьому документі засвідчують 

гербовою печаткою. 

Характеристику видають працівникові на руки або з його відома надсилають до установи, 

підприємства, які її затребували. 

 

4.Підсумковий контроль засвоєння матеріалу. 

5.Підведення підсумків, мотивація оцінок. 

6. Домашнє завдання: закінчити практичну роботу та  підготуватися до лекції 

 

 

 

Викладачі                                                  Децюра Ю.В.,  Шиян О.М. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додатки до практичної №12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


