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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі досліджуються специфіка формування та
функціонування документаційно-інформаційного потенціалу Кременчуцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 18 як фактор підвищення 
ефективності їх діяльності. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення
існуючої організації документаційно-комунікаційної роботи, спрощення
створення,обробки, зберігання  документів шляхом застосування
рекомендованих систем автоматизації; визначені засоби зміцнення
комунікаційного потенціалу середньої школи.

Ключові слова:документаційно-інформаційний потенціал,
документообіг,навчально-педагогічна документація, номенклатура, 
архівнезберігання,програмне забезпечення, Кременчуцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів No 18.

The master's work, examined the specifics of the formation and functioning
of the documentation and information potential of the Kremenchuk secondary
school І-ІІІ degrees No 18 as a factor in increasing the efficiency of their activities.
Developed proposals for improving the existing organization of document and
communication work, simplifying the creation, processing, storage of documents
through the usage of recommended automation systems; identified means of
strengthening the communication potential of secondary schools.

Keywords: documentation and informational potential, document flow,
teaching and pedagogical documentation, nomenclature, archival storage, software,
Kremenchuk secondary school І-ІІІ degrees No 18.


