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РЕФЕРАТ 

Федоренко Татьяна Юрьевна 

 

Тема: Документационное обеспечение управления в государственном 

учреждении образования «Институт подготовки научных кадров 

Национальной академии наук Беларуси». 

Ключевые слова: служба ДОУ, документооборот, делопроизводство, 

документационное обеспечение управления, Республика Беларусь, 

Национальная академия наук Беларуси. 

Актуальность: Актуальность дипломной работы обусловлена поиском 

оптимальной, эффективной и современной модели организации 

документооборота государственных учреждениях образования. 

Совершенствование документооборота позволит устранить недочеты в 

порядке рассмотрения, согласования и контроля исполнения документов. Это 

в свою очередь повысит оперативность работы управленческих кадров и 

значительно сократит сроки принятия управленческих решений.  

Цель работы – проведение комплексного анализа этапов обработки и 

движения документов в «Институте подготовки научных кадров 

Национальной академии наук Беларуси» для последующей разработки 

предложений по совершенствованию документооборота. 

Объектом исследования является Институт подготовки научных 

кадров при Академии наук Беларуси.  

Предметом исследования – организация делопроизводства и его 

совершенствование на примере «Института подготовки научных кадров при 

Национальной академии наук Беларуси».  

Основные положения, выносимые на защиту. Организация 

делопроизводства в исследуемой организации имеет ряд проблем. Внедрение 

системы электронного документооборота – наиболее актуальное направление 

совершенствования делопроизводства в Институте. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем работы — 63 страницы. Из них: список 

источников и литературы — шесть страниц (57 наименований), реферат на 

русском, белорусском и английском языках — три страницы. 
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РЭФЕРАТ 

Федарэнка Таццяна Юр'еўна 
 

Тэма: Дакументацыйнае забеспячэнне кіравання ў дзяржаўнай 

установе адукацыі “Інстытут падрыхтоўкі навуковых кадраў Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі”. 

Ключавыя словы: установа адукацыі, служба, ДЗК, дакументазварот, 

справаводства, Рэспубліка Беларусь, НАН Беларусі. 

Актуальнасць: У цяперашні час іменна якасць інфармацыі вызначае 

якасць кіравання. Дакументаваная інфармацыя складае аснову кіравання ў 

любой арганізацыі. У сувязі з гэтым, спрабуючы павысіць выніковасць і 

прадуктыўнасць кіравання, нам неабходна надаць пільную ўвагу павышенню 

якасці працы з дакументамі, бо усе кіраўнічыя рашэнні грунтуюцца на 

інфармацыі, на службовых дакументах. 

Мэта работы - комплексная характарыстыка дакументацыйнага 

арзанізацыі справаводства ў “Інстытуце падрыхтоўкі навуковых кадраў 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” і распрацоўка рэкамендацый па яго 

ўдасканаленню. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца дзейнасць “Інстытута падрыхтоўкі 

навуковых кадраў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.. 

Прадметам даследавання з'яўляецца дакументацыйнае забеспячэнне 

дзейнасці “Інстытута падрыхтоўкі навуковых кадраў Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі”. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Служба 

дакументацыйнага забеспячэння кіравання з'яўляецца важным звяном 

арганізацыі, ад якасці і правільнай арганізацыі працы якой залежыць 

эфектыўнасць кіравання. Наш час, насычаны інфармацыйнымі тэхналогіямі, 

ставіць вышейшыя патрабаванні да дакументаў, а таксама да служб, якія 

адказваюць за іх стварэнне, зварот і захоўванне. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўводзін, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб'ём работы - 59 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры - шэць 

старонак (57 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 

тры старонкі. 

  



5 

 

 

ABSTRACT 

Fedorenko Tatiana Yuryevna 

 

Topic: Document management support at the State Institution of Education 

"Researchers Training Institute of the National Academy of Sciences of Belarus" 

Key words: institution of education, the work of clerical services, record 

management, workflow, Republic of Belarus, National Academy of Sciences. 

Actuality: Now the quality of information determines the quality of 

management. Documented information is the basis of management in any 

organization. So, trying to increase the effectiveness and productivity of 

management, we need to pay attention to improving the quality of work with 

documents, because all the decisions are based on information at the official 

documents. 

The purpose of the work – a comprehensive description of the record 

management at "Researchers Training Institute of the National Academy of 

Sciences of Belarus" and to develop some recommendations for its improvement. 

The object of the researching is the activity of "Researchers Training 

Institute of the National Academy of Sciences of Belarus" 

The subject of researching is a record management at "Researchers Training 

Institute of the National Academy of Sciences of Belarus" 

The main provisions for the defense. Service records management is an 

important part of the organization on the quality and the correct organization of 

work which depends on the effectiveness of the management. Modern time 

presents new requirements to the documents and services, that are responsible for 

its creation, circulation and storage. 

The structure and volume thesis. Term paper consists of the introduction, 

three chapters, conclusion, the list of source used and literature. The total amount 

of work - 59 pages. Including: a list of the sources and literature - six pages (57 

titles), abstract in Russian, Belarusian and English - three pages. 

  


