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Актуальность темы: в системе образования Республики Беларусь, а в 

частности, в учреждениях среднего специального образования, организация 

работы с документами в электронном виде и электронными документами 

недостаточно регламентирована. Этот и иные факторы определяют 

необходимость уточнения старых или разработки новых локальных актов по 

работе с электронными документами и документами в электронном виде. 

Объект исследования – электронные документы и документы в 

электронном виде, создающиеся в системе образования Республики Беларусь. 

Предмет исследования – работа с электронными документами и 

документами в электронном виде в учреждении образования «Солигорский 

государственный колледж».  

Цель работы: выявление основных направлений в организации работы 

с электронными документами и документами в электронном виде в 

учреждениях среднего специального образования Республики Беларусь на 

примере учреждения образования «Солигорский государственный колледж». 

Методы исследования: анализа и синтеза, обобщения и 

моделирования, исторический и метод классификации документов. 

Технико-экономическая, социальная значимость: работа может 

применятся в качестве методических рекомендаций по разработке локальных 

актов в сфере регулирования процессов работы с электронными документами 

и документами в электронном виде в учреждениях среднего специального 

образования. 
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Актуальнасць тэмы: у сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь, а ў 

прыватнасці, ва ўстановах сярэдняй специяльнай адукацыі, арганізацыя працы 

з дакументамі ў электронным выглядзе і электроннымі дакументамі 

недастаткова рэгламентавана. Гэты і іншыя фактары вызначаюць 

неабходнасць удакладнення старых ці распрацоўкі новых лакальных актаў па 

працы з электроннымі дакументамі і дакументамі ў электронным выглядзе. 

Аб’ект даследавання – электронныя дакументы і дакументы ў 

электронным выглядзе, якія ствараюцца ў сістэме адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. 

Прадмет даследавання – праца з электроннымі дакументамі і 

дакументамі ў электронным выглядзе ва ўстанове адукацыі "Салігорскі 

дзяржаўны каледж". 

Мэта працы: выяўленне асноўных напрамкаў у арганізацыі працы з 

электроннымі дакументамі і дакументамі ў электронным выглядзе ва 

ўстановах сярэдняй спецыяльнай адукацыі Рэспублікі Беларусь на прыкладзе 

ўстановы адукацыі "Салігорскі дзяржаўны каледж". 

Метады даследавання: аналізу і сінтэзу, абагульнення і мадэлявання, 

гістарычны і метад класіфікацыі дакументаў. 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: праца можа ўжывацца 

ў якасці метадычных рэкамендацый па распрацоўцы лакальных актаў у сферы 

рэгулявання працэсаў працы з электроннымі дакументамі і дакументамі ў 

электронным выглядзе ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 
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The relevance of the topic: in the educational system of the Republic of 

Belarus, and in particular in secondary special education institutions, the 

organization of work with documents in electronic form and electronic documents 

is not sufficiently regulated. This and other factors determine the need to clarify old 

or to develop new local acts for working with electronic documents and documents 

in electronic form. 

The object of the research is electronic documents and documents in 

electronic form created in the educational system of the Republic of Belarus. 

The subject of the research is work with electronic documents and 

documents in electronic form in Soligorsk State College. 

The purpose of the research is to identify the main directions in the 

organization of work with electronic documents and documents in electronic form 

in secondary special education institutions of the Republic of Belarus on the example 

of Soligorsk State College. 

Methods of research: analysis and synthesis, generalization and modeling, 

historical and method of classification of documents. 

Technical and economic, social importance: the work can be applied as 

methodological recommendations for the development of local acts in the sphere of 

regulation of processes of work with electronic documents and documents in 

electronic form in institutions of secondary special education. 

 

 


