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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ В БЕЛОРУССКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Объем: дипломная работа содержит 74 страницы, 98 источников и 

литературы. В работе имеются семь приложений. 

Ключевые слова: ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

КАДРОВАЯ РАБОТА, КАДРОВАЯ СЛУЖБА, ОТДЕЛ КАДРОВ, КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНОМУ 

СОСТАВУ, ПРИЕМ, УВОЛЬНЕНИЕ, ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 

Актуальность темы дипломной работы отражает то, что документы по 

личному составу имеют большое значение в нашей жизни. На рынке труда 

остро стоит проблема правильного документального оформления трудовых 

правоотношений, организация работы и сохранности кадровой документации. 

Цель исследования – представить характеристику документационного 

обеспечения кадровой работы в Белорусском национальном техническом 

университете и разработать мероприятия по ее совершенствованию. 

Объект исследования – документационное обеспечение кадровой работы 

в Белорусском национальном техническом университете. Предмет 

исследования – документы по личному составу Белорусского национального 

технического университета. 

В работе используются методы исследования такие, как анализ, синтез, 

описание. А также сравнительный и комплексный методы. 

В ходе написания дипломной работы изучены источники и 

историография документационного обеспечения кадровой работы в 

Белорусском национальном техническом университете, проанализировано 

организационное устройство Белорусского национального технического 

университета, проанализированы порядок заключения и прекращения трудовых 

отношений с сотрудниками профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

Область возможного практического применения:  

Практическая и социальная значимость работы определяется тем, что 

разработанные рекомендации и предложения по улучшению кадровой работы в 

Белорусском национальном техническом университете имеют практическую 

ценность для специалистов отдела кадров, так как устранение допускаемых 

ошибок приведет к повышению качества кадрового документирования в целом.  
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АBSTRACT 

 
Baranava Elizaveta Aleksandrovna 

 
DOCUMENTATION SUPPORT AND THE WAYS OF  

IMPROVEMENT OF STAFFING AT 

BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 
 

The graduate work contains: 74 pages, 98 resources and literature. There are 

seven applications in the work. 

Key words: DOCUMENTATION SUPPORT, PERSONNEL 

MANAGEMENT, PERSONNEL SERVICES, HUMAN RESOURCES, HUMAN 

RESOURCES DEPARTMENT, PERSONNEL RECORDS MANAGEMENT, 

DOCUMENT, PERSONNEL DOCUMENTS, RECRUITMENT, DISMISSAL, 

PRIVATE AFFAIR. 

The relevance of the theme of thegraduate work reflects the fact that 

documents on personnel play an important role in our life. In the labor market, a 

correct documentary registration of labor relations, the organization of work and 

safety of personnel documentation have a significant value. 

The purpose of the research is to provide with a description of the 

documentation support for personnel management at the Belarusian National 

Technical University and to develop measures for its improvement. 

The object of the research is the documentation support of personnel 

management at the Belarusian National Technical University. 

The subject of the study is documents on the personnel of the Belarusian 

National Technical University. 

In this work, research methods such as analysis, synthesis, description are used. 

And also comparative and complex methods. 

During writing the thesis, the sources and historiography of documentation 

support of personnel management at the Belarusian National Technical University are 

studied. The organizational structure of the Belarusian National Technical University 

and the procedure for concluding and termination of labor relations with employees 

of the faculty and teaching and supporting personnel are analyzed. 

The section of a possible practical usage: 

Practical and social value of this work is determined by the fact that the developed 

recommendations and proposals for improvements of personnel work at 

Belarusian National Technical University have practical value for specialists of 

Human Resources Department so that the eliminating of allowable mistakes follow to 

the rise of a quality of personnel documenting in general. 
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ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ І ШЛЯХІ  

ЎДАСКАНАЛЕННЯ КАДРАВАЙ ПРАЦЫ Ў БЕЛАРУСКІМ 

НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ТЭХНІЧНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ  

 

Аб’ем: дыпломная праца змяшчае 74 старонкі, 98 крыніц і літэратуры. У 

працы маецца сем дадаткаў. 

Ключавыя словы: ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, 

КАДРАВАЯ ПРАЦА, КАДРАВАЯ СЛУЖБА, АДДЗЕЛ КАДРАЎ, КАДРАВАЕ 

СПРАВАВОДСТВА, ДАКУМЕНТ, ДАКУМЕНТЫ ПА АСАБІСТАМУ 

СКЛАДУ, ПРЫЕМ, ЗВАЛЬНЕННЕ, АСАБІСТАЯ СПРАВА.   

Актуальнасць тэмы дыпломнай працы адлюстроўвае тое, што дакументы 

па асабоваму складу маюць вялікае значэнне ў нашым жыцці. На рынку працы 

востра стаіць праблема правільнага дакументальнага афармлення працоўных 

праваадносін, арганізацыі працы і захавання кадравай дакументацыі. 

Мэта даследавання – прадставіць характарыстыку дакументацыйнага 

забеспячэння кадравай працы ў Беларускім нацыянальным тэхнічным 

універсітэце і распрацаваць мерапрыемствы па яе ўдасканаленні. 

Аб'ект даследавання – дакументацыйнае забеспячэнне кадравай працы ў 

Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце. Прадмет даследавання – 

дакументы па асабістаму складу Беларускага нацыянальнага тэхнічнага 

універсітэта. 

У працы выкарыстоўваюцца метады даследавання такія, як аналіз, сінтэз, 

апісанне. А таксама параўнальны і комплексны метады. 

У ходзе напісання дыпломнай працы вывучаны крыніцы і гістарыяграфія 

дакументацыйнага забеспячэння кадравай працы ў Беларускім нацыянальным 

тэхнічным універсітэце, прааналізавана арганізацыйная прылада Беларускага 

нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, прааналізаваны парадак заключэння і 

спынення працоўных адносін з супрацоўнікамі прафесарска-выкладчыцкага 

складу і вучэбна-дапаможнага i абслугоўвага персаналу. 

Вобласць магчымага практычнага ўжывання: 

Практычная і сацыяльная важнасць работы вызначаецца тым, што 

распрацаваныя рэкамендацыі і прапановы па паляпшэнні кадравай працы ў 

Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце маюць практычную 

каштоўнасць для спецыялістаў аддзела кадраў, так як устараненне памылак, 

якія дапускаюцца, прывядзе да павышэння якасці кадравага дакументавання ў 

цэлым.  


