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Актуальность. Кадровая документация отражает трудовую деятельность 

работника и подтверждает трудовой стаж, необходимый для начисления 

пенсии. Ошибки в ведении кадрового делопроизводства являются нарушением 

трудового законодательства Республики Беларусь и влекут за собой 

ответственность. 

Цель дипломной работы – оценка качества работы с персоналом при 

ведении кадрового делопроизводства ЦДО ДиМ «Ранак» г.Минска. Объект 

работы – ЦДО ДиМ «Ранак» г.Минска. Предмет – система кадрового 

делопроизводства.  

В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи возраст 

учащихся – до 31 года, в отличие от учреждений дополнительного образования 

взрослых, где обучаются слушатели (стажеры) с высшим образованием. 

Архивные материалы ЦДО ДиМ «Ранак» г.Минска свидетельствуют о 

том, что Центр выполняет образовательную и воспитательную функцию. 

Основным документом, определяющим структуру, функции и права 

учреждения является Устав. В ЦДО ДиМ «Ранак» г.Минска документом, 

регламентирующим работу учреждения является ПВТР.  

В ЦДО ДиМ «Ранак» г.Минска должностные инструкции разработаны на 

всех работников и каждый работник при поступлении на работу 

ознакамливается с ней. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем работы –77 страниц. Из них: список использованных 

источников и литературы – 7 (59 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3. 
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Актуальнасць. Кадравая дакументацыя адлюстроўвае працоўную 

дзейнасць работніка і пацвярджае працоўны стаж, неабходны для налічэння 

пенсіі. Памылкі ў падпарадкаванні кадравага справаводства з'яўляюцца 

парушэннем працоўнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і цягнуць за сабой 

адказнасць.  

Мэта дыпломнай працы – ацэнка якасці работы з персаналам пры 

вядзенні кадравага справаводства ЦДА ДіМ «Ранак» г.Мінска. Аб'ект працы - 

ЦДА ДіМ «Ранак» г.Мінска. Прадмет - сістэма кадравага справаводства.  

Ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ўзрост навучэнцаў - 

да 31 года, у адрозненні ад устаноў дадатковай адукацыі дарослых, дзе 

навучаюцца слухачы (стажоры) з вышэйшай адукацыяй.  

Архіўныя матэрыялы ЦДА ДіМ «Ранак» г.Мінска сведчаць аб тым, што 

Цэнтр выконвае адукацыйную і выхаваўчую функцыю.  

Асноўным дакументам, які вызнае структуру, функцыі і правы ўстановы, 

з'яўляецца Статут. У ЦДА ДіМ «Ранак» г.Мінска дакументам, які рэгламентуе 

працу ўстановы, з'яўляецца ПВТР.  

У ЦДА ДіМ «Ранак» г.Мінска службовыя інструкцыі распрацаваны на 

ўсіх работнікаў і кожны работнік пры паступленні на працу знаеміцца з ей. 

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

уводзінаў, трох глаў, высновы, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб'ём працы -77 старонак. З іх: спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры 

- 7 (59 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах - 3. 
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Relevance. Personnel documentation reflects the labour activity of the 

employee and confirms the seniority required for calculation of pension. Errors in 

personnel records management are in violation of the labor legislation of the 

Republic of Belarus and shall entail liability. 

The thesis assessment of the quality of work with personnel in the conduct of 

HR administration. The object of the work is additional education of children and the 

youth, the subject is the system personnel office.  

The age of pupils in the institutions of additional education of children and the 

youth is up to 31 years, unlike institutions of additional education of adults where 

there are listeners (trainees) who have already graduated from universities. 

Data archive of "The center of additional education of children and the youth 

"Ranak" in Minsk" demonstrates that this type of institutions not only educates, but 

also brings up pupils. 

The main document defining a structure, functions and rights of the institution 

is the Charter of the state institution. The document which regulates work of the 

institution is Employment policies and procedures. These rules establish the mutual 

rights and duties of the employer and workers and the responsibility of their 

execution. 

In "The center of additional education of children and the youth "Ranak" in 

Minsk" duty regulations are developed on all workers and each employed worker gets 

acquainted with it. 

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

three chapters, the conclusion, the list of sources and literature. The total volume of 

work is 77 pages which include the list of sources and references – 7 pages (59 

names), the report paper in the Russian, Belarusian and English languages – 3 pages. 

 


