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РЕФЕРАТ 
Смагиной Екатерины Сергеевны 

 
Тема: Документирование трудовых отношений в государственном 

учреждении образования «Ясли-сад №42 г.Бреста». 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 

приложений. Общий объем работы – 79 страниц. Из них: список 

использованной литературы – 6 (89 наименований), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3, приложения – 16. 

Ключевые слова: делопроизводство, документирование, кадровая 

документация, документы по личному составу, дошкольное учреждение. 

Актуальность заключается в важности качественного документирования 

трудовых отношений. Точное и своевременное оформление кадровой 

документации, поможет избежать неприятных последствий, как для 

сотрудника, так и для нанимателя. 

Цель дипломной работы: определение состояния кадрового 

делопроизводства ГУО «Ясли-сад №42 г.Бреста» и обозначение путей 

совершенствования кадровой работы дошкольного учреждения. 

Объектом исследования являются трудовые отношения в ГУО «Ясли-

сад №42 г.Бреста». 

В дипломной работе применялись следующие методы исследования: 

метод анализа, метод классификации, метод описания, метод системного 

анализа. 

Основные положения, выносимые на защиту. Детально рассмотрены 

основные кадровые документы ГУО «Ясли-сад №42 г.Бреста», правила их 

составления, ведения и регистрации. Выделены основные локальные правовые 

нормативные акты, необходимые для регулирования спорных вопросов, 

возникающих в процессе трудовых отношений. 

В ГУО «Ясли-сад №42 г.Бреста» был проведен аудит кадровой 

документации. В результате были выявлены незначительные нарушения в 

оформлении документов по личному составу. Рекомендации: больше уделять 

внимания изучению действующего законодательства по вопросам ведения 

кадровой работы. 

Практическое значение исследования состоит в том, что анализ 

документирования трудовых отношений ГУО «Ясли-сад №42 г.Бреста» 

позволил выявить недостатки в организации кадрового делопроизводства, и 

предложить направления по их устранению.  
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РЭФЕРАТ 
Смагiнай Кацярыны Сяргееўны 

 
Тэма: Дакументаванне працоўных адносін у джяржаўнай установе 

адукацыі «Яслі-сад №42 г.Брэста». 

Структура і аб’ем дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

увядзення, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, 

прыкладанняў. Агульны аб’ем работы – 79 старонак. З іх: спіс выкарыстанай 

літаратуры – 6 (89 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай 

мовах – 3, прыкладання – 16. 

Ключавыя словы: справаводства, дакументаванне, кадравая 

дакументацыя, дакументы па асабоваму складу, дашкольная ўстанова. 

Актуальнасць заключаецца ў важнасці якаснага дакументавання 

працоўных адносін. Дакладнае і своечасовае афармленне кадравай 

дакументацыі, дапаможа пазбегнуць непрыемных наступстваў, як для 

супрацоўніка, так і для наймальніка. 

Мэта дыпломнай работы: вызначэнне стану кадравага справаводства 

ДУА «Яслі-сад №42 г. Брэста» і абазначэнне шляхоў удасканалення кадравай 

работы дашкольнай установы. 

Аб’ектам даследвання з'яўляюцца працоўныя адносіны ў ДУА «Яслі-сад 

№42 г.Брэста». 

У дыпломнай рабоце ўжываліся наступныя метады даследавання: метад 

аналізу, метад класіфікацыі, метад апісання, метад сістэмнага аналізу. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Дыталева 

разгледжаны асноўныя кадравыя дакументы ДУА «Яслі-сад №42 г.Брэста», 

правілы іх складання, вядзення і рэгістрацыі. Вылучаны асноўныя лакальныя 

прававыя нарматыўныя акты, неабходныя для рэгулявання спрэчных пытанняў, 

якія ўзнікаюць у працэсе працоўных адносін. 

У ДУА «Яслі-сад №42 г.Брэста» быў праведзены аўдыт кадравай 

дакументацыі. У выніку былі выяўлены нязначныя парушэнні ў афармленні 

дакументаў па асабоваму складу. Рэкамендацыі: больш надаваць увагі 

вывучэнню дзеючага заканадаўства па пытаннях вядзення кадравай работы. 

Практычнае значэнне даследавання складаецца ў тым, што аналіз 

дакуметавання працоўных адносін ДУА «Яслі-сад №42 г.Брэста» дазволіў 

выявіць недахопы ў арганізацыі кадравага справаводства, і прапанаваць кірункі 

па іх ліквідацыі.  
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ABSTRACT 
Smaginoy Ekateriny Sergeevny 

 
Theme: Documenting of labor relations by example of State education 

institution «Nursery kindergarten № 42 of the city of Brest». 

The structure and volume of this course paper. This work consists of 

introduction, Three chapters, conclusion, list of used literature and applications. 

General volume of the work is 79 pages. The are 6 pages of the list of used literature 

(89 names); russian, belorussian and english abstracts – 3 pages, 16 pages of 

application. 

Keywords: office work, documenting, persovment documentation, pre-school 

institution. 

The relevance of this paper is the importance of quality documentation of labor 

relations. Correct and timely registration of personnel documentation help to avoid 

unpleasant consequences both for employee and employer. 

The aim the definition of the state of personnel records management of the 

"Kindergarten No. 42 of Brest" and the identification of ways to improve the work of 

the pre-school institution. 

The object of the study are labor relations in the State Establishment 

"Kindergarten No. 42 of Brest". 

Research methods used in diploma work are method of analysis ,method of 

classification, method of narration, method of system analysis. 

Basic provisions for defence. The main persomed documents of State 

education institution «Nursery kindergarten № 42 of the city of Brest» were 

considered in details, rules for their compilation, management and registration. 

The main local legal normative acts necessary for the regulation of disputable 

issues arising in the process of labor relation were singled out. 

In State education institution «Nursery kindergarten № 42 of the city of Brest» 

was conducted an audit of personnel records. As a result, minor violations in 

processing on personnel document were revealed. 

Recommendation: pay more attention to the study of the current legislation on 

personnel management. 

The practical significance of the study is that the analysis of the documentation 

of the labor relation of State education institution «Nursery kindergarten № 42 of the 

city of Brest» allowed to identify shortcomings in the organization of personnel 

records management and to offer directions for their elimination.  


