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Завдання з дисципліни «Українська мова за проф. спрямуванням»

Тема 4: Накази.
Завдання 1:
Розмістити подані нижче реквізити наказу в правильній послідовності:
• Заголовок до тексту;
• дата підписання;
• назва виду документа;
• текст наказу;
• підпис керівника підприємства;
• назва місця видання наказу;
• підстава для складання;
• номер наказу;
• назва установи, що видає наказ.

Завдання 2:
Прочитати текст документа. Визначити його вид:
Зарахувати на посаду вчителя початкових класів випускницю НПУ імені М. Драгоманова
Анепську Ірину Володимирівну з 15 серпня 2003 р. Підстава: заява Анепської І.В.

Завдання 3:
Прочитати текст наказів, відредагувати їх.

Київська середня школа № 225
НАКАЗ
Щодо особового складу
Прийняти на роботу вчителя біології Кабанову А.В. з 1 вересня
з тижневим навантаженням 18 годин, встановити заробітну плату__ гривень.
Директор середньої школи № 225

В. Г. Глушаниця

2003

р.

_____________________________________________________________________________
_________________________________

25.05.2003

№ 24

м. Київ

Прийняти на посаду секретаря фірми Куц Марину Андріївну з окладом__

гривень.

Начальник планового відділу дав згоду.
Директор фірми

(підпис)

В. П. Григор'єв

__________________________________________________________________________

Завдання 4:
На основі поданої інформації скласти наказ щодо особового складу на аркуші
паперу формату А4.
Кутовий штамп. 24.08.2003. Номер, м. Київ. Щодо особового складу. Призначити
Сидорову Надію Владиславівну на посаду вчителя-методиста. З 25.08.2003. Заробітна плата
___грн. Підстава. Заява Сидорової Н.В. Перевести Старовойт Неллі Василівну на посаду
бібліотекаря за власним бажанням. Підстава. Заява Старовойт Н.В. Звільнити
Волкову Олену Ігорівну з посади вчителя початкових класів за власним бажанням
відповідно до ст.31 КЗпЗ України. Підстава. Заява Волкової О.І. Оголосити подяку
Степановій Маргариті Миколаївні за сумлінну працю, успіхи у виробничій діяльності і у
зв'язку з 60-річчям з дня народження. Підстава. Подання завуча. Директор школи К. М.
Петренко. З наказом ознайомлені. Підписи.

Завдання 5 :
Відредагувати речення з наказів.
1.Зобов'язую Рака Г.С. на протязі 10 днів або поповнити майстерню вкраденими
інструментами, або відшкодувати зазначену суму грішми. 2. Командирувати спецмашину в
обласний центр для консультації з хворими.

