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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа на тему «Документационное обеспечение 

управления в государственных медицинских учреждениях Республики 

Беларусь», 62 стр., источников 68. 

Ключевые слова: ДОКУМЕНТЫ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ, 

ДОКУМЕНТООБОРОТ,   УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ 

Объект исследования – документооборот в РНПЦ им. Александрова. 

Предмет исследования – управление документооборотом в РНПЦ им. 

Александрова, его нормативное регулирование. 

Цель работы - исследовать документационное обеспечение управления 

и выработать предложения по дальнейшему совершенствованию 

документационного обеспечения управления в Республиканском Научно-

Практическом Центре Онкологии и Медицинской Радиологии им 

Н.Н.Александрова. 

Методы исследования: эмпирические и теоретические. Эмпирические 

методы включают в себя изучение литературы по данной теме. 

Теоретические методы включают: сравнение, обобщение, систематизацию, 

анализ. 

Научная новизна: осуществлен комплексный обзор и анализ 

современного делопроизводства, на этой основе выработаны рекомендации 

по ее совершенствованию. 

Область возможного практического применения: материалы 

дипломной работы могут быть использованы в практической деятельности 

при управлении документооборотом в РНПЦ им. Александрова. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца на тэму «Дакументацыйнае забеспячэнне кіравання ў 

дзяржаўных медыцынскіх установах Рэспублікі беларусь », 62 стар., крыніц 

68.  

Ключавыя словы: ДАКУМЕНТЫ, ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА, 

ДАКУМЕНТААБАРОТ, КІРАВАННЯ ДАКУМЕНТАЗВАРОТАМ  

Аб'ект даследавання - дакументаабарот у РНПЦ ім. Аляксандрава.  

Прадмет даследавання - кіраванне дакументазваротам ў РНПЦ ім. 

Аляксандрава, яго нарматыўнае рэгуляванне.  

Мэта працы - даследаваць дакументацыйнае забеспячэнне кіравання і 

выпрацаваць прапановы па далейшым удасканаленні дакументацыйнага 

забеспячэння кіравання ў Рэспубліканскім Навукова-практычным Цэнтры 

анкалогіі і Медыцынскай Радыялогіі ім Н.Н.Аляксандрава.  

Метады даследавання: эмпірычныя і тэарэтычныя. Эмпірычныя метады 

ўключаюць у сябе вывучэнне літаратуры па гэтай тэме. Тэарэтычныя метады 

ўключаюць: параўнанне, абагульненне, сістэматызацыю, аналіз.  

Навуковая навізна: ажыццёўлены комплексны агляд і аналіз сучаснага 

справаводства, на гэтай аснове выпрацаваны рэкамендацыі па яе 

ўдасканаленні.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: матэрыялы дыпломнай 

працы могуць быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці пры кіраванні 

дакументазваротам ў РНПЦ ім. Аляксандрава.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і 

канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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SUMMARY 

 

 

Diploma project, 66 pp., 37 sources 

Keywords: DOCUMENT, DOCUMENT TURNOVER, 

DOCUMENTATION, N.N. ALLEKSANDROV REPUBLICAN SCIENTIFIC 

AND PRACTICAL CENTER OF ONCOLOGY AND MEDICAL RADIOLOGY, 

DOCUMENTATION SUPPORT FOR MANAGEMENT   

The aim of the research is a comprehensive analysis of the documented 

management  in the state medical institutions of the Republic of Belarus, as well as 

the study of its scientific and methodological support and the development of 

proposals for further improvement of documentary management in the Republican 

Scientific Center of Oncology and Medical Radiology named after N.N. 

Aleksandrov. 

Scientific novelty of the research is a comprehensive review and analysis of 

the legal and regulatory framework of modern records management and  

recommendations for its improvement. 

The practical value of the research  is that the materials of the work can be 

used in the course of training sessions for students, as well as in courses with 

practical workers of document management support services, while conducting 

business seminars. Conclusions and suggestions can be used in the process of 

preparation and retraining of document specialists at the Institute of Additional 

Professional Education. 

The sphere of possible practical application is educational sphere. 

The author of the paper confirms that the analytical material contained in it 

correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 

all theoretical, methodological positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are accompanied by references to their authors. 
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