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Луцкович Анастасии Григорьевны 

Тема: Гимназии в Беларуси как вид учреждения образования 

Ключевые слова: УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СИСТЕМА 
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УПРАВЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Цель дипломной работы – на основе изучения истории и структуры 

гимназического образования в Беларуси, определить особенности гимназий как 

вида учреждения образования и разработать предложения по 

совершенствованию документационного обеспечения в данной сфере. 

Объектом исследования дипломной работы является деятельность 

учреждений образования в Беларуси  

Предметом исследования дипломной работы является гимназии как 

вид учреждения образования в Беларуси 

Результаты исследования: в ходе исследования были 

систематизированы источники и литература по теме дипломной работы, 

приведена их краткая характеристика; установлены этапы развития 

гимназического образования на различных исторических этапах. Рассмотрен 

процесс документационного обеспечения в учреждениях общего среднего 

образования и перспективы дальнейшего развития гимназического 

образования. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы. Общий 

объем работы – 54 страницы. Из них: список источников и литературы – 4 (43 

наименования). 
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РЭФЕРАТ 

Луцковіч Анастасіі Рыгораўны 

Тэма: Гімназіі ў Беларусі як від установы адукацыі  

Ключавыя словы: УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ, СІСТЭМА АДУКАЦЫІ, 

КРЫНІЦЫ, ГІСТОРЫЯГРАФІЯ, ГІМНАЗІЯ, ПРАГІМНАЗІЯ, ШКОЛА, 

ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ КІРАВАННЯ, ПЕРСПЕКТЫВЫ.  

Мэта дыпломнай работы – на аснове вывучэння гісторыі і структуры 

гімназічнай адукацыі ў Беларусі, вызначыць асаблівасці гімназій як віду 

ўстановы адукацыі і распрацаваць прапановы па ўдасканаленні 

дакументацыйнага забеспячэння ў гэтай сферы. 

Аб'ектам даследавання дыпломнай работы з'яўляецца дзейнасць 

устаноў адукацыі ў Беларусі 

Прадметам даследавання дыпломнай работы з'яўляецца гімназіі як від 

установы адукацыі  ў Беларусі  

Вынікі даследавання: у ходзе даследавання былі сістэматызаваны 

крыніцы і літаратура па тэме дыпломнай работы, змешчана іх сціслая 

характарыстыка; вызначаны этапы развіцця гімназічнай адукацыі на розных 

гістарычных этапах. Разгледжаны працэс дакументацыйнага забеспячэння ва 

ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі і перспектывы далейшага развіцця 

гімназічнай адукацыі. 

Структура і аб'ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзін, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры.  Агульны аб'ём 

работы – 54 старонкі. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 4 (43 наймення). 
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ABSTRACT 

 

Lutskovich Anastasia Grigorievna 

 

Topic: high Schools in Belarus as a type of educational institution 

Keywords: EDUCATIONAL INSTITUTIONS, EDUCATIONAL SYSTEM, 

SOURCES, HISTORIOGRAPHY, GYMNASIUM, PROGYMNASIUM, SCHOOL, 

RECORDS MANAGEMENT, PROSPECTS. 

The purpose of the thesis is to study the history and structure of gymnasium 

education in Belarus, identify the features of high schools as a type of educational 

institution and develop proposals for improving documentation in this area. 

The object of research of the thesis is the activity of educational institutions 

in Belarus 

The subject of the research of the thesis is a gymnasium as a type of 

educational institution in Belarus 

The results of the study: the study was systematized sources and literature on 

the topic of the thesis, described their brief description; milestones for the 

development of secondary education in different historical stages. The paper 

describes the process of documentation support in institutions of General secondary 

education and prospects for further development of gymnasium education. 

Structure and scope of the thesis. The thesis consists of an introduction, three 

chapters, conclusion, list of references and literature. The total volume of work is 54 

pages. Among them: the list of sources and literature – 4 (43 titles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


