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РЕФЕРАТ  

Шевяко Кристины Сергеевны 

 

Тема: Совершенствование кадрового документооборота в филиале 

учреждения образования «Плещеницкая государственная областная средняя 

школа-училище олимпийского резерва». 

Объем дипломной работы составляет 64 страниц. Список 

использованных источников и литературы состоит из 75 позиций. 

Ключевые слова: документооборот, кадровый документооборот, 

документы по личному составу, трудовая книжка, личное дело, личная 

карточка. Объект исследования: организация кадровой работы в филиале. 

Цель исследования: обозначить пути совершенствования кадрового 

документооборота в учреждении образования. 

Актуальность исследования: обусловлена, прежде всего, тем, что 

кадровая документация, всегда игравшая существенную роль в жизни каждого 

трудоспособного человека в республике, продолжает оставаться актуальной и в 

условиях развития трудовых отношений, так как служит документальным 

подтверждением прав работника на социальное обеспечение по старости и 

инвалидности, предоставляется в суд при трудовых спорах, сдается в 

государственные архивы на длительное хранение, используется в справочных 

целях при обращении граждан в архивные учреждения. Перечисленные 

аспекты являются важным этапом в постановке не только образовательного 

процесса филиала учреждения образования «Плещеницкая государственная 

областная средняя школа-училище олимпийского резерва» (далее - филиал), но 

и в организации работы всего учреждения в целом. 

Полученные результаты и их научная новизна: В работе рассмотрена 

существующая источниковая база и историография, проведен анализ кадрового 

документооборота в филиале учреждения образования, предложенные 

рекомендации позволят эффективно организовать процедуру оформления 

документов по личному составу, и могут быть использованы в организации 

работы учреждений образования и спортивных школ олимпийского резерва. 

Новизна данной работы определяется тем что, несмотря на 

значительное количество исследований в области кадрового документооборота, 

до сих пор многие аспекты остаются неизученными, поэтому данная работа 

направлена на комплексный анализ эффективных методов и средств 

совершенствования кадрового документооборота в рамках конкретного 

учреждения - филиала УО «Плещеницкая государственная областная средняя 

школа-училище олимпийского резерва» и выработке рекомендаций для 

повышения эффективности деятельности учреждения. 
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ABSTRACT 

Shevyako Kristina Sergeevna 

 

Subject: Improvement of  humen document order of  UO  «Pleshenitskaya 

state regional secondary shool-college of olympic reserve». 

The volume of diploma work makes 64 pages. The list of the used sources and 

literature consists of 75 positions.  

Keywords: Document turnover, personnel workflow, documents on personnel, 

work record book, personal file, personal card. 

Research object: organization of personel work in the branch. 

The purpose of the study: to identify ways to improve the workflow in the 

educational institution. 

Relevance of the research: is due, primarily, the fact that the personnel 

records, has always played a significant role in the life of every able-bodied person in 

the country, continues to be relevant in terms of labor relations, as is documenting the 

employee's right to social security in old age and disability, provided the court with 

labor disputes, shall be in the state archives for long-term storage, is used for 

reference when contacting citizens archival established. These aspects are an 

important stage in the formulation not only of the educational process of the branch 

of the educational institution of  UO  «Pleshenitskaya state regional secondary shool-

college of olympic reserve (hereinafter referred to as the branch), but also in the 

organization of the work of the entire institution as a whole. 

Research methods: analysis and synthesis, classification, generalization. The 

results and their scientific novelty: an existent source base and historiography are In-

process considered, the analysis of skilled circulation of documents of a branch. 

A novelty of this abstract is determined by that, in spite of researches in area 

of skilled circulation of documents, many aspects remain unstudied, therefore this 

abstract is sent to the complex analysis of effective methods and facilities of 

perfection of skilled circulation of documents in the branch of UO " Pleshenitskaya 

state regional secondary school-school of Olympic Reserve” and to rule-making for 

the increase of efficiency of activity of establishment. 
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РЭФЕРАТ  

Шавяка Крысціны Сяргееўны 

 

Тэма: Удаскладненне кадравага дакументазвароту ў філіяле ўстановы 

адукацыі «Плешчаніцкая дзяржаўная абласная сярэдняя школа-вучылішча 

алімпійскага рэзерву». 

Аб'ём дыпломнай працы складае 64 старонкі. Спіс выкарыстаных 

крыніц і літаратуры складаецца з 75 пазіцый. 

Ключавыя словы: дакументаазварот, кадравы дакументазварот, 

дакументы па асабістым складзе, працоўная кніжка, асабістая справа, асабістая 

картка. 

Аб'ект даследавання: арганізацыя кадравай работы ў філіяле. 

Мэта даследавання: пазначыць шляхі ўдаскладнення кадравага 

дакументазвароту ў установе адукацыі. 

Актуальнасць даследавання: абумоўлена, перш за ўсё, тым, што кадравая 

дакументацыя, заўсёды іграе істотную ролю ў жыцці кожнага працаздольнага 

чалавека ў рэспубліцы, працягвае заставацца актуальнай і ва ўмовах развіцця 

працоўных адносін, так як служыць дакументальным пацвярджэннем правоў 

работніка на сацыяльнае забеспячэнне па старасці і інваліднасці , 

прадастаўляецца ў суд пры працоўных спрэчках, здаецца ў дзяржаўныя архівы 

на доўгае захоўванне, выкарыстоўваецца ў даведачных мэтах пры звароце 

грамадзян у архіў. Пералічаныя аспекты з'яўляюцца важным этапам у 

пастаноўцы не толькі адукацыйнага працэсу філіяла ўстановы адукацыі 

«Плешчаніцкая дзяржаўная абласная сярэдняя школа-вучылішчы алімпійскага 

рэзерву» (далей - філіял), але і ў арганізацыі працы ўсей ўстановы ў цэлым. 

Атрыманыя вынікі і іх навуковая навізна: У працы разгледжана 

існуючая база і гістарыяграфія, праведзены аналіз кадравага дакументазвароту 

філіяла, прапанаваныя рэкамендацыі дазволяць эфектыўна арганізаваць 

працэдуру афармлення дакументаў па асабоваму складу, і могуць быць 

выкарыстаны ў арганізацыі работы ўстаноў адукацыі і спартыўных школ 

алімпійскага рэзерву. 

Навізна дадзенай працы вызначаецца тым што, нягледзячы на значную 

колькасць даследаванняў у галіне кадравага дакументазвароту, да гэтага часу 

многія аспекты застаюцца нявывучанымі, таму дадзеная праца накіравана на 

комплексны аналіз эфектыўных метадаў і сродкаў ўдасканалення кадравага 

дакументазвароту ў рамках канкрэтнай установы - філіяла УА «Плешчаніцкая 

дзяржаўная абласная сярэдняя школа- вучылішча алімпійскага рэзерву »і 

выпрацоўцы рэкамендацый для павышэння эфектыўнасці дзейнасці ўстановы. 

 

  


