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І. Передмова 

Освітня програма складена на основі стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.02.2019 р. № 204 на модульно-предметному підході. 
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ІІ. Пояснювальна записка 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Освітня программа охоплює професійну підготовку з освітніх 

компонентів (навчальних предметів), які входять до складу 

професії«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» 

Освітня програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця освітньої програми,  що містить цілісний 

набір компетенцій, необхідних для засвоєння учнями протягом його 

вивчення. 

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями 

програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу. Програмою не обмежується 

використання викладачем різних видів апаратного та программного 

забезпечення за умови відповідності його вимогам чинного законодавства, 

нормативних документів та даної Програми. 

Методика проведення кожного уроку визначається викладачем.   

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог Програми є 

практична діяльність учнів на кожному уроці. 

Обладнання навчального приміщення (кабінету) має відповідати 

вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо) 

Перелік основних  засобів навчання 

№ з/п 
 

Найменування 

Кількість на групу з 15 осіб Примі

тка 

для інд. користування для групи 

1 2 3 4  

ОБЛАДНАННЯ  

1 Комп’ютер 1 15  

2 Принтер  - 5  

3 Сканер - 5  

4 Факсимільний апарат - 1  

5 Ксерокс (настільний) - 1  

6 Ксерокс (стаціонарний) - 1  

7 Знищувач паперу - 1  

8 Ламінатор - 1  

9 Штамп і печатка - 1  

10 Дирокол - 5  

11 Демонстраційний стіл - 1  

12 
Канцелярське приладдя 

(комплект) 
1 15 

 

                          ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1 Комплект офісних програм Miсrosoft Оffiсe 
 

1  

2 Norton Utilities 
 

1  

3 1С – програма 
 

1  

4 Автоматизований документообіг Lutos 
 

1  



ІІІ. Загальна характеристика 

Професія Код назва професії або технологічно суміжних професій 
4115 «Секретар керівника (організації, підприємства, 
установи)» 

Рівні кваліфікації Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

Ступінь навчання ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Вид професійної 
підготовки 

 Первинна професійна підготовка  

 

Форма навчання Денна 

Квалiфiкацiя в 
диплoмi 

 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

Вимоги до рiвня 
ociб, якi можуть 
розпочати 
навчання за цією 
програмою 

Базова середня освіта/ Повна загальна середня освіта 
 

 

  



ІV.Перелік компетентностей 
 

Позна-

чення 

Найменування 

компетентності 

та навчального 

модуля 

Професійні 

компетент- 

ності 

Назва освітнього 

компоненту 

(навчального 

предмету) 

Зміст професійних компетентностей Кіль- 

кість 

годин 

Кон- 

суль- 

тації 

Загальнопрофесійна підготовка – базовий блок 

ЗПК.1 Оволодіння 

основами 
галузевої 

економіки та 

підприємництва  

 Основи галузевої 

економіки та 
підприємництва 

Знати: основні тенденції економічного розвитку країни; основні 

фактори, що впливають на формування галузевої структури 
промисловості України; основні економічні процеси, відносини та 

явища, які функціонують та виникають між суб’єктами економіки 

(підприємствами, державою та громадянами); загальну 
характеристику підприємств, їх форми і види; основні принципи 

організації підприємницької діяльності та механізм організації 

власної справи; кадри підприємства, їх склад і структуру; основи 
менеджменту та маркетингу 

Уміти: характеризувати основипі піриємницької діяльності; 

аналізувати структуру, сегментацію, основні аспекти та етапи 

створення  підприємства; використовувати класифікацію персоналу 
та принципи продуктивності праці в галузі; розрізняти економічний 

зміст заробітної плати та форми стимулювання праці на 

підприємствах 

8  

ЗПК.2 Оволодіння 

основами 

трудового 

законодавства 

 Основи трудового 

законодавства 

 

Знати: основні нормативно-правові акти, які регулюють трудові 

правовідносини в Україні; основні трудові права та обов’язки 

працівників; порядок виникнення, зміни та припинення трудових 

відносин; види робочого часу та часу відпочинку;  порядок 
застосування в трудовому праві дисциплінарної і матеріальної 

відповідальності; соціальні гарантії та соціальний захист на 

підприємстві; умови укладення колективного договору; порядок 
вирішення трудових спорів 

Уміти: оперативно орієнтуватися в реальних правових ситуаціях, 

складати відповідну документацію правового характеру щодо 

прав та свобод громадянина та щодо порушення конституційних 
обов’язків громадян 

9  

ЗПК.3 Оволодіння  Документаційне Знати: поняття про діловодство та документи; організацію 28 15 



основами 

документозабез-
печення 

управління 

забезпечення 

управління 

діловодства на підприємстві, організації, установі; форми і служби 

документаційного забезпечення управління; вимоги щодо 
оформлення реквізитів службових документів. 

Уміти: складати та оформлювати формуляр-зразок документа з 

кутовим та центровим  розміщенням реквізитів 

ЗПК.4 Оволодіння 
основами 

українського 

ділового мовлення  

 Українське ділове 
мовлення 

Знати: особливості усного і писемного ділового спілкування; види і 
жанри публічних виступів; функції та класифікацію документів; 

вимоги до складання й оформлення документів; реквізити ділових 

паперів 
……… 

17 5 

ЗПК.5 Дотримання та 

виконання вимог 

охорони праці, 
промислової і 

пожежної безпеки, 

виробничої 

санітарії 

 Охорона праці Знати: основні законодавчі акти з охорони праці; права працівників з 

охорони праці на підприємстві; положення колективного договору 

щодо охорони праці; основи електробезпеки; параметри і властивості, 
що характеризують вибухонебезпеку середовища; інструкції з 

пожежної безпеки; інструкції з надання долікарської допомоги; плани 

евакуації та ліквідації аварій; загальні правила безпечної експлуатації 

офісної  та побутової техніки; основи гігієни праці та виробничої 
санітарії; засоби та методи захисту працівників від шкідливого та 

небезпечного впливу виробничих факторів; правила проходження 

медичних оглядів. 
Уміти: володіти засобами і методами індивідуального та 

колективного захисту від небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів; звільняти потерпілого від дії електричного струму; 
надавати долікарську допомогу потерпілим від нещасного випадку;  

користуватися первинними засобами пожежогасіння 

30  

ЗПК.6 Оволодіння 

основами 
інформаційних 

технологій  

 Основи 

інформаційних 
технологій  

Знати: загальні поняття про склад та архітектуру комп’ютера; 

використання менеджера програм,  менеджера файлів; обмін даними 
між програмами; захист і архівацію формації; мережі на основі ПК; 

загальні відомості про Іntеrnеt; правила користування  електронною 

поштою та основними мережними сервісами, браузерами. 
Уміти: використовувати менеджер програм, менеджер файлів; 

здійснювати обмін даними між програмами, захист і архівацію 

формації; працювати в мережі Internet, знаходити інформацію за 

напрямом професії 

17  



ЗПК.7 Оволодіння 

основами 
психології ділових 

відносин 

 Основи професійної 

етики та психології 

Знати:  особливості психіки людини; психічні пізнавальні процеси; 

індивідуальні особливості особистості; типи темпераментів; чинники, 
що впливають на формування характеру; психологію ділового 

спілкування; види і способи спілкування; психологію колективу і 

групи; підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату 

в колективі; психологію конфлікту; стилі вирішення конфліктів; 
способи зняття агресії і психологічного захисту. 

Уміти: визначати тип темпераменту та самооцінку особи; 

спілкуватися з відвідувачами різних типів темпераменту 

10  

ЗПК.8 Оволодіння 

знаннями про 

організаційну 
техніку офісу 

 Організаційна 

техніка офісу 
Знати: основні засоби обробки, збереження, пошуку і 

транспортування документів за допомогою організаційної техніки 

офісу; спеціальні та допоміжні засоби, вимоги до облаштування 
робочого місця, вимоги інформаційно-технологічної культури. 

Уміти: працювати з організаційною технікою: принтером, 

сканером, факсимільним пристроєм етикетні вимоги в діловому 

спілкуванні; творчо застосовувати способи й засоби спілкування 
під час індивідуальних бесід й колективних обговорень проблем, у 

виступах перед різними аудиторіями, на переговорах 

5  

Професійно-теоретична підготовка 
СК-1 Організація 

діловодства на 

підприємстві, в 

організації, 

установі 
 

СК-1.1 

Оволодіння 

навичками 
роботи на ПК 

Комп'ютерні 

технології  
Знати: правила оформлення розділових знаків та буквено-

цифрових позначень; друк арабських та римських цифр, 

кількісних та порядкових числівників, правила оформлення 

машинописної сторінки, абзаців та нумерації сторінок. 

Уміти: налаштовувати параметри екрану та клавіатури, 

працювати в програмі «Провідник» з файлами і папками; 

запускати програму Microsoft Word, налаштовувати панель 

управління, оформлювати машинописну сторінку, працювати 

з вікном «Параметри сторінки»; друкувати  короткі тексти з  

абзацами через заданий інтервал на швидкість, користуватися 

різними способами виділення тексту, оформлювати заголовки 

і підзаголовки, оформлювати титульний лист двома 

способами: кутовим та центрованим; перетворювати текст у 

списки та колонки, працювати з колонтитулами та зберігати 

15  



документ; створювати таблиці у програмі Microsoft Word, 

вводити  дані, додавати та видаляти  стовбці і рядки, 

працювати з графічним редактором Microsoft Word; 

декоративно оформлювати документи, використовувати 

фігурний текст у Word Art 

СК-1.2 Обробка 

табличної 

інформації 

Комп'ютерні 
технології 

Знати: інтерфейс електронної таблиці; роботу з книгами, 

аркушами книг, даними; створення та використання формул 

для виконання обчислень; масиви даних, сортування, 

фільтрацію даних; роботу з діаграмами; попередній перегляд і 

друк робочого аркушу. 

Уміти: вводити та форматувати дані різних типів; 

використовувати формули при обчисленнях у таблицях; 

будувати діаграми в електронній таблиці 

     11   

СК-1.3 
Оволодіння 

лексичними 

морфологіч-
ними, 

синтаксичн-ими 

засобами мови 

Українське 
ділове мовлення 

Знати: стилістичні можливості лексичних, морфологічних та 

синтаксичних мовних засобів; особливості вживання 

професійної лексики, іншомовних слів, термінів та 

фразеологізмів у діловому мовленні; стилістичне 

використання та правопис самостійних і службових частин 

мови; особливості будови складного речення, правила 

вживання прямої мови та цитат у тексті 

      20  

  СК-1.4 

Оволодіння 

навичками 
ділового 

спілкування 

англійськю 
мовою 

Іноземна мова за 

професійним 

спілкуванням 

Знати: основні форми знайомства, привітання, прощання; 

правила ввічливості під час спілкування з іноземцями; 

лексико-граматичні особливості моделювання діалогів; 

структуру типової компанії; основні професійно орієнтовані 

мовні кліше та фрази телефонного спілкування; лексику 

ділових поїздок. 

 Уміти:  грамотно та ввічливо спілкуватися з партнерами та 

клієнтами; призначати зустрічі, вести світську бесіду, діалог 

по телефону; замовляти квитки, бронювати номер у готелі, 

спілкуватися в аеропорту та на вокзалах 

20  

СК-1.5 
Планування і 

організація 
робочого часу 

Основи 

професійної 

етики та 
психології 

Знати: особисті, професійні та ділові якості секретаря; 

принципи професійного відбору секретарів;  вимоги до 

зовнішнього вигляду секретаря, імідж-дизайн, складові 

10  



секретаря іміджу секретаря; вимоги до одягу і макіяжу; принципи 

організації і планування робочого часу; періоди 

працездатності протягом робочого дня, робочого тижня, 

основні джерела втрати часу.  

Уміти: планувати і організовувати робочий день секретаря 

СК-2 Оформлення 

довідково-

інформаційної 

документації 

СК- 2.1 

Організація 

роботи з 

довідково-

інформаційним

и документами 

Документаційне 
забезпечення 

управління 

Знати: загальні вимоги щодо оформлення службових 

документів;  правила організації документообігу.  

Уміти: оформлювати основні реквізити документів: найменування 

виду документа, дату його створення, індекс, посилання на індекс і 
дату вхідного документа, заголовок до тексту, текст, відмітку про 

засвідчення копій, відмітку про використання документа і 

направлення його до справи; використовувати вісім положень 

табулятора при оформленні реквізитів документа; складати і 
оформлювати службові листи: листи – прохання, листи – відповіді, 

інформаційні листи, листи – запити, рекламаційні листи; складати і 

оформлювати службові довідки і ті, що надаються окремим 
громадянам, доповідні і пояснювальні записки, акти, протоколи, 

витяги з протоколу 

30 
 

 

 
 

 

СК- 2.2  

Робота з базами 

даних 

Комп'ютерні 

технології 
Знати: організацію систем управління базами даних; логічне 

проектування баз даних; системи управління базами даних; 

організацію баз даних в системі управління базою даних 

(СУБД). 

Уміти: проектувати бази даних; працювати в СУБД 

 

17 
 
 

СК- 2.3 

Документування 

в управлінській 

діяльності 
 

Українське 

ділове мовлення 
Знати: правила складання документів, типові мовні звороти. 

Уміти: складати заяви, автобіографії, характеристики, 

резюме; доповідні, пояснювальні, службові записки, довідки, 

службові листи, протоколи, витяги з протоколу 
 

15  

СК- 2.4 Ведення 

ділової 

кореспонденції 

англійською 

мовою 

Іноземна мова за 

професійним 

спілкуванням 

Знати: особливості ділового листування, загальну структуру 

ділового листа; правила оформлення конверта; основні 

професійно орієнтовані мовні кліше; основні види ділових 

листів; правила складання заяви про прийом на роботу, 

резюме, контракту. 

15  



Уміти: грамотно складати основні види ділових листів 

(оголошення, лист-нагадування, лист-запит, лист-відповідь, 

інформаційні, рекламні листи); підписувати конверт; 

приймати та надсилати листи електронною поштою; 

спілкуватися на співбесіді про прийом на роботу; складати 

заяву про прийом на роботу, резюме, контракт 

  СК-2.5 
Організація 

роботи секретаря 

в приймальні 
  

Основи 

професійної 

етики та 
психології 

Знати: правила поведінки та ділового спілкування з колегами 

і відвідувачами, особливості роботи секретаря з 

відвідувачами і колегами в приймальні; мовний етикет у 

діловому спілкуванні; правила звертання, відрекомендування; 

особливості оформлення, використання візитних карток; 

правила ведення ділової бесіди, телефонної розмови; правила 

ділового спілкування з керівником, взаємодії секретаря і 

керівника; способи обробки інформації, методи підвищення 

ефективності роботи з інформацією. 

Уміти: обробляти і ситематизувати інформацію для керівника 

10  

СК-3 Оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

СК-3.1 Організація 

роботи з 
організаційно-

розпорядчими 

документами 

Документаційне 

забезпечення 
управління 

Знати: загальні вимоги та правила оформлення розпорядчої 

документації, варіанти розміщення реквізитів наказу; констатуючу 
та розпорядчу частини тексту наказу, організаційну документацію.  

Уміти: складати та оформлювати накази з основної діяльності, 

постанови, розпорядження, вказівки, рішення, положення, статути, 
правила та інструкції 

38  
 

СК-3.2 Обробка 

графічної 

інформації 

Комп'ютерні 

технології 
Знати: можливості програми для створення публікацій; 

способи створення та оформлення публікацій; можливості 

програми для створення електронних презентацій; роботу зі 

слайдами та об’єктами на слайдах; етапи підготовки та 

демонстрації презентації. 

Уміти: створювати публікації, презентації 

17  

СК-3.3 

Редагування 

службових 

документів 

Українське 

ділове мовлення 

Знати: види текстів, вимоги до тексту службового документа, 

редагування різних елементів тексту; композиційні особливості 

службових документів; правила складання та редагування 
службових документів. 

Уміти: редагувати службові документи різного призначення 

(заяви, розписки, довіреності, довідки, накази, розпорядження, 

15 5 



протоколи, акти, договори, трудові угоди, декларації, заявки, 

службові листи, автобіографії, характеристики, відомості, 
оголошення, запрошення) 

СК-3.4 

Організація і 

проведення 

нарад, прийомів і 

презентацій 

Основи 

професійної 

етики та 
психології 

Знати: правила організації нарад, прийому делегацій, презентацій; 

протокольні аспекти прийому делегацій; особливості розсилки 

запрошень і відповідей на них; особливості ділового етикету в 
зарубіжних країнах; правила столового етикету, сервіровки столу, 

естетику сервіровки; вимоги до приготування і подачі страв у офісі.  

Уміти: організовувати наради, прийоми, презентації; сервірувати 
стіл, подавати чай, каву 

10  

СК-4 Оформлення 

документів 

особового 

складу 

СК-4.1 Складання 

і оформлення 

документів 

особового 

складу. 

Організаційна 

робота з 

документами 

Документаційне 

забезпечення 

управління 

Знати: склад кадрової документації; схеми прийому, 

звільнення, переводу; порядок оформлення документів з 

обліку кадрів; вимоги до поточного зберігання документів; 

правила видачі незавершених справ для тимчасового 

користування; порядок вилучення документів із справ; 

правила оформлення справ для наступного зберігання; 

організацію роботи з письмовими зверненнями громадян. 
Уміти:  складати і оформлювати документи особового складу: 
доручення (види доручень), розписки, заяви про прийом на роботу, 

анкети (особистий  листок з обліку кадрів), особові  справи, трудові 

книжки, накази щодо особового складу, посвідчення на 

відрядження; знімати копії з простих і нотаріальних документів; 
одержувати копії з копіювально-розмножувальної техніки; складати 

і оформлювати журнал форми реєстрації документів, картотеку, 

номенклатуру справ; складати заголовки справ; контролювати 
використання номенклатури справ; формувати справи, складати 

класифікатори документів; складати внутрішній опис, листів-

замісників, карт-замісників; зберігати справи; оформлювати 
обкладинки справ, складати опис для архівного зберігання 

документів; запускати програму Excel, вводити  і редагувати дані; 

вводити формули і функції автообчислювання;  будувати діаграми, 

розробляти бази даних;  використовувати глосарій; друкувати адрес 
на конвертах; створювати шаблон на персональному комп’ютері; 

працювати на офісній техніці (сканувати документи, одержувати 

копії на копіювально-розмножувальній техніці, працювати на 
факсимільному апараті, ламінувати документи різних форматів) 

12 15 



  СК-4.1 
Автоматизація 

роботи в офісі 

Організаційна 

техніка офісу 
Знати: сканування різних типів документів; розпізнавання 

документів в програмі; передачу відсканованих документів в 

інші додатки; використання програм-перекладачів для текстів 

на іноземній мові. 

Уміти: сканувати документи; використовувати програмне 

забезпечення для перекладу текстів 

12  

Професійно-практична підготовка 

   Виробниче 
навчання 

 294  

СК- 1 

 

 

 

 

 

Організація 

діловодства на 

підприємстві, в 

організації,  

установі  

 

 

 

 

 

СК-1.1 

Оволодіння 

навичками 

роботи на 
ПК 

Виробниче 
навчання 

Уміти: налаштовувати параметри екрану та клавіатури, працювати 
в програмі «Провідник» з файлами і папками; запускати програму 

Microsoft Word, налаштовувати панель управління, оформлювати 

машинописну сторінку, працювати з вікном «Параметри сторінки»; 

друкувати  короткі тексти з  абзацами через заданий інтервал на 
швидкість, користуватися різними способами виділення тексту, 

оформлювати заголовки і підзаголовки, оформлювати титульний 

лист двома способами: кутовим та центрованим; перетворювати 
текст у списки та колонки, працювати з колонтитулами та зберігати 

документ; створювати таблиці у програмі Microsoft Word, вводити  

дані, додавати та видаляти  стовбці і рядки, працювати з графічним 
редактором Microsoft Word; декоративно оформлювати документи, 
використовувати фігурний текст у Word Art 

48  

СК-1.2 
Обробка 

табличної 
інформації 

Виробниче 
навчання 

 

 

Уміти: вводити та форматувати дані різних типів; використовувати 
формули при обчисленнях у таблицях; будувати діаграми в 
електронній таблиці 

12 

 

 

 

 

  СК – 1.3 

Оволодіння 

лексичними,
морфологічн

Виробниче 
навчання 

 

Уміти : вживати пряму мову  та цитати  у тексті 6  



ими, 

синтаксични
ми засобами 
мови 

  СК-1.4 
Оволодіння 

навичками 

ділового 
спілкування 

англійською 
мовою 

Виробниче 
навчання 

 

Уміти:  грамотно та ввічливо спілкуватися з партнерами та 
клієнтами; призначати зустрічі, вести світську бесіду, діалог по 

телефону; замовляти квитки, бронювати номер у готелі, 
спілкуватися в аеропорту та на вокзалах 

18  

  СК-1.5 
Планування і 
організація 

робочого 

часу 
секретаря 

Виробниче 
навчання 

Уміти: планувати і організовувати робочий день секретаря 6  

Модуль 

СК-2.  
Оформлення 

довідково-

інформаційної 

документації 

СК-2.1 
Організація 

роботи з 

довідково-
інформаційн

ими 
документами 

Виробниче 
навчання 

Уміти: оформлювати основні реквізити документів: найменування 

виду документа, дату його створення, індекс, посилання на індекс і 
дату вхідного документа, заголовок до тексту, текст, відмітку про 

засвідчення копій, відмітку про використання документа і 

направлення його до справи; використовувати вісім положень 
табулятора при оформленні реквізитів документа; складати і 

оформлювати службові листи: листи – прохання, листи – відповіді, 

інформаційні листи, листи – запити, рекламаційні листи; складати і 

оформлювати службові довідки і ті, що надаються окремим 
громадянам, доповідні і пояснювальні записки, акти, протоколи, 

витяги з протоколу 

30  

  СК-2.2 
Робота з 
базами даних 

Виробниче 
навчання 

Уміти: проектувати бази даних; працювати в СУБД 6  



  СК-2.3 
Документува
ння в 

управлінські
й діяльності 

Виробниче 

навчання 

Уміти: складати заяви, автобіографії, характеристики, резюме; 

доповідні, пояснювальні, службові записки, довідки, службові 
листи, протоколи, витяги з протоколу 

18  

  СК-2.4 
Ведення 

ділової 
кореспонден

ції 

англійською 
мовою 

Виробниче 
навчання 

Уміти: грамотно складати основні види ділових листів 

(оголошення, лист-нагадування, лист-запит, лист-відповідь, 

інформаційні, рекламні листи); підписувати конверт; приймати та 
надсилати листи електронною поштою; спілкуватися на співбесіді 

про прийом на роботу; складати заяву про прийом на роботу, 
резюме, контракт 

18  

  СК-2.5 
Організація 

роботи 

секретаря в 
приймальні 

Виробниче 
навчання 

Уміти: обробляти і ситематизувати інформацію для керівника 6  

Модуль 

СК-3.  
Оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

СК-3.1 
Організація 
роботи з 

організаційн

о-
розпорядчим

и 
документами 

Виробниче 
навчання 

Уміти: складати та оформлювати накази з основної діяльності, 

постанови, розпорядження, вказівки, рішення, положення, статути, 
правила та інструкції 

18  

  СК-3.2 
Обробка 

графічної 
інформації 

Виробниче 
навчання 

Уміти: створювати публікації, презентації 6  



  СК-3.3 
Редагування 
службових 
документів 

Виробниче 

навчання 

Уміти: редагувати службові документи різного призначення (заяви, 

розписки, довіреності, довідки, накази, розпорядження, протоколи, 
акти, договори, трудові угоди, декларації, заявки, службові листи, 
автобіографії, характеристики, відомості, оголошення, запрошення) 

12  

  СК-3.4 
Організація  

і проведення 
нарад, 

прийомів і 
презентацій 

Виробниче 
навчання 

Уміти: організовувати наради, прийоми, презентації; сервірувати 

стіл, подавати чай, каву 
12  

Модуль 

СК-4.  
Оформлення 

документів 

особового 

складу 

СК-4.1 
Складання і 

оформлення 

документів 
особового 

складу. 

Організаційн

а робота з 
документами 

Виробниче 
навчання 

Уміти:  складати і оформлювати документи особового складу: 
доручення (види доручень), розписки, заяви про прийом на роботу, 

анкети (особистий  листок з обліку кадрів), особові  справи, трудові 

книжки, накази щодо особового складу, посвідчення на 
відрядження; знімати копії з простих і нотаріальних документів; 

одержувати копії з копіювально-розмножувальної техніки; складати 

і оформлювати журнал форми реєстрації документів, картотеку, 

номенклатуру справ; складати заголовки справ; контролювати 
використання номенклатури справ; формувати справи, складати 

класифікатори документів; складати внутрішній опис, листів-

замісників, карт-замісників; зберігати справи; оформлювати 
обкладинки справ, складати опис для архівного зберігання 

документів; запускати програму Excel, вводити  і редагувати дані; 

вводити формули і функції автообчислювання;  будувати діаграми, 

розробляти бази даних;  використовувати глосарій; друкувати адрес 
на конвертах; створювати шаблон на персональному комп’ютері; 

працювати на офісній техніці (сканувати документи, одержувати 

копії на копіювально-розмножувальній техніці, працювати на 
факсимільному апараті, ламінувати документи різних форматів) 

72  



  СК- 4.2 
Автоматизац
ія роботи в 
офісі 

Виробниче 
навчання 

Уміти: сканувати документи; використовувати програмне 
забезпечення для перекладу текстів 

6  

СК- 1 

 

 

 

 

Організація 

діловодства на 

підприємстві, в 

організації,  

установі  

 

 виробнича 
практика  

Працювати з колонтитулами та зберігати документ; створювати 

таблиці у програмі Microsoft Word, вводити  дані, додавати та 
видаляти  стовбці і рядки, працювати з графічним редактором 

Microsoft Word; декоративно оформлювати документи, 
використовувати фігурний текст у Word Art 

42  

СК-2  Оформлення 

довідково-

інформаційної 

документації 

 виробнича 
практика  

складати і оформлювати службові листи: листи – прохання, листи – 

відповіді, інформаційні листи, листи – запити, рекламаційні листи; 
складати і оформлювати службові довідки і ті, що надаються 

окремим громадянам, доповідні і пояснювальні записки, акти, 
протоколи, витяги з протоколу, заяви 

42  

СК-3.  Оформлення 

організаційно-

розпорядчої 

документації 

 виробнича 
практика 

складати та оформлювати накази з основної діяльності, постанови, 

розпорядження, вказівки, рішення, положення, статути, правила та 

інструкції. Організовувати наради, прийоми, презентації; 
сервірувати стіл, подавати чай, каву 

42  

СК-4.  Оформлення 

документів 

особового 

складу 

 виробнича 
практика 

складати і оформлювати документи особового складу, 

номенклатуру справ. Робота з табличним Еxcel. Працювати на 
офісній техніці 

42  

 

 

  



V.Контроль за освітнім процесом та форми атестації 
 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, слухачів, 

проведення контрольних і перевірних робіт, тематичне тестування та інші 

форми контролю, що не суперечать етичним та медико-педагогічним нормам.  

Тематичний контроль застосовується для оцінювання навчальних 

досягнень учнів, слухачів по завершенню вивчення теми робочої навчальної 

програми. Педагогічні працівники самостійно обирають форму поточного, 

тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію 

(іспити), річні підсумкові заліки, річну атестацію (річні підсумкові іспити), 

проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит), індивідуальні 

завдання учням 

Державна підсумкова атестація - форма контролю відповідності освітнього 

рівня випускників навчального закладу державним вимогам. ДПА 

проводиться наприкінці 3-го навчального року, з навчальних предметів, 

перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і 

науки України. Обов’язковою є атестація з української мови. ДПА 

проводиться у письмовій формі. Завдання для проведення атестації 

укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до 

змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. ДПА може проводитися у формі ЗНО. Результати ЗНО з трьох 

навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової 

атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти. Результати 

ДПА визначаються за 12-бальною шкалою за загальними критеріями 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Бали, отримані за атестацію, 

виставляються окремо від річних балів. Результати ДПА заносяться до 

атестата про повну загальну середню освіту (11 клас), і враховуються при 

визначенні середнього балу відповідного документа, а також при визначенні 

претендентів на нагородження золотою або срібною медаллю. 

 Поетапна кваліфікаційна атестація  включає: кваліфікаційну пробну 

роботу, яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики,  

кваліфікаційний іспит або захист атестаційної роботи, проекту чи творчої 

роботи, що їх замінює. 

Державна кваліфікаційна атестація включає: кваліфікаційну пробну 

роботу, яка відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики, державний 

кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи творчої 

роботи, що їх замінює. 

  



vL в uлtоzu сmан d apmiв проф есiйнoi (про ф есiйно-mехнiчноt) о с в i mu

Вимоги до освiтнього, освiтньо-квшriфiкацiйного piBHiB, професiйноi

квалiфiкацii осiб, якi навчатимуться за Стандартом професiйнот (професiйно-

технiчноТ) освiти (далi - сп(пт)о) з професii 4115 <Секретар керiвника

(органiзацii, пiдприемства, установи)> сп(пТ)о 41 t 5.N.82, 19-20 1 8:

1. При вступi на навчання - повна заг€Lльна середня ocBiTa.

2. Пiсля закiнчення навчання - повна загальна середня ocBiTa, професiйна

(професiйно-технiчна) освiтаабо неповна вища ocBiTa (молодший спецiалiст),

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb <квалiфiкований робiтник> за професiсю

Секретар керiвника (органiзацiТ, пiдприемства, установи).

Вidповidальна особа за розробку освimньоi'проzралtu Свimлана Caл,totilettlco
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