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Тэарытычныя і практычныя заданні 

 
Модуль 1.  Станаўленне дакументацыйнага забеспячэння кіравання ў Беларусі і 
арганізацыя ДЗК 
Тэарытычныя пытанні для падрыхтоўкі 

1. Станаўленне і развіццё ДЗК ў Беларусі 1920–1980-я гг. [35, 38, 46, 53, 57, 58] 
2. Сучасная нарматыўная прававая база па арганізацыі ДЗК (законы, стандарты, 

інструкцыі) [1-34] 
3. Асноўныя этапы працы з дакументамі ў арганізацыі (прыём, прахаджэнне і парадак 

выканання) [16, 37, 39, 40] 
4. Аператыўнае захоўванне дакументаў. Экспертыза каштоўнасці. [12, 13, 16-19, 37, 

39, 40] 
5. Арганізацыя працы службы ДОУ [16, 30, 37, 39, 40] 

 
Практычныя заданні 

1. Скласці наменклатуру спраў арганізацыі на 2-3 лл. (афармленне як арганізацыйнага 
дакумента, схема сістэматызацыі, спасылкі на пералікі, подпісы, узгадненне, 
зацвярджэнне, выніковы запіс) [16, 27, 31] 

2. Скласці уваходзячы дакумент, зарэгестраваць і скласці рэгістрацыйна-кантрольную 
картку на яго [16, 37, 39, 40] 

3. Скласці вопіс спраў аднаго з трох відаў на 2-3 лл. (афармленне як арганізацыйнага 
дакумента, схема сістэматызацыі, подпісы, узгадненне, зацвярджэнне, выніковы 
запіс) [16, 13, 12] 

Форма кантроля: пісьмовая самастойная праца (1 тэарытычнае пытанне (астатнія вусная 
падрыхтоўка) +практычнае заданне), якая афармляецца ў выглядзе рэферата з  тытульным 
лістом, зместам і спісам літаратуры згодна патрабаванням) 
Тэрмін здачы:   
у дні завочніка 1ая група – 24 сакавіка; 2ая група – 14 красавіка;  3ая група – 19 мая 
з 11.30 да 13.00 
Індывідуальныя кансультацыі ў працоўныя дні згодна раскладу кафедры (тэл. 222-36-07) 
ці па электронным адрэсе: ivanova_olga_s@mail.ru 
 
 
Модуль 2  Арганізацыйнае праектаванне у сістэме кіравання.  
Тэарытычныя пытанні для падрыхтоўкі 

1. Стадыі арганізацыйнага праектавання сістэм кіравання. Фактары, што 
вызначаюць склад працэсаў арганізацыйнага праектавання. [41-43] 

2. Методыка даследавання сістэмы ДЗК. Накірункі і ўзроўні ўдасканалення 
сістэмы ДЗК. Увядзенне ў дзеянне канкрэтных арганізацыйных праектаў [52, 
61, 64, 70, 71 ] 

3. Метады даследавання і аналіза сістэм кіравання. [55, 60, 66, 67] 
4. Абследаванне асобных накірункаў справаводства. Афармленне вынікаў 

абследавання справаводства (праект рацыяналізацыі справаводства). [26, 30, 39, 
62] 

5. Метады ацэнкі эфектыўнасці арганізацыйнага праектавання. [56 ] 
 



Форма кантроля: вуснае (пісьмовае) апытанне падчас семінарскіх заняткаў. 
 
Па выніках семестровай працы кожны студэнт атрымлівае дзве адзнакі, з якіх выводзіцца 
агульная рэйтынгавая адзнака. Адсутнасць адзнакі расцэньваецца як 0 (нуль) балаў. 


