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РЕФЕРАТ
У магістерській роботі визначені місце, роль та особливості діяльності
закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації в системі вищої освіти України,
проаналізований механізм реалізації документаційно-інформаційного

забезпечення діяльності закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації,
схарактеризована організація роботи з документною інформацією ПТУ

№ 26 м. Кременчука, обґрунтована необхідність удосконалення
документаційного забезпечення інформаційної<br></br> діяльності

досліджуваного освітнього закладу, запропоновані пріоритетні напрями
розвитку документаційно-інформаційного забезпечення діяльності ПТУ №

26 м. Кременчука.
Ключові слова: документаційно-інформаційне забезпечення,

інформаційна діяльність, заклади освіти, професійно-технічна освіта,
документообіг, інформаційні технології, архівне зберігання документів.

The place, role and features of the activities of I-II accreditation levels
educational institutions in Ukrainian higher education system are determined in

the master’s work; the mechanism for implementing the documentation and
information support of the activity of I-II accreditation levels educational

institutions is analyzed; organizing the work with document information of
Kremenchuk vocational technical school №26 is characterized; the necessity of
improving the documentation support of information activity of the educational
institution is substantiated; the main ways of development of documentation and

information support of activities of  Kremenchuk vocational technical school
№26 are proposed.

Keywords: documentation and information support, information
activities, educational institutions, vocational education, document circulation,

information technologies, archival documents storage.


