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РЕФЕРАТ

            У магістерській роботі висвітлено організаційно-структурні засади

діяльності Кременчуцького льотного коледжу. Проаналізовано структуру

коледжу. Визначені основні нормативно-правові акти, які регулюють роботу

канцелярії Кременчуцького льотного коледжу. Досліджено документаційне 

забезпечення діяльності канцелярії. Розглянуто теоретичний спектр поняття 

документаційне забезпечення на прикладі роботи канцелярії.Охарактеризовано 

специфіку роботи з вхідними, вихідними, внутрішніми та архівними 

документами, що складають документопотік у Кременчуцькому льотному 

коледжі. Розкрито шляхи оптимізації інформаційної складової функціонування 

канцелярії. Висвітлено загальну проблематику діяльності канцелярії в сфері 

інформатизації. Представлено аналіз інформаційно-комунікаційних технологій 

як засобу роботи в галузі документаційного забезпечення. Запропоновано 

варіанти  автоматизації документаційно-інформаційного масиву в канцелярії 

Кременчуцького льотного коледжу.

      Ключові слова:  документаційне та інформаційне 

забезпечення,діловодство,документообіг,документаційно-інформаційна 

діяльність,документація, електронний документообіг, заклад вищої освіти.

             The master's thesis analyses the organizational and structural principles of

activity of the Kremenchug Flight College are covered. The structure of the college

is analyzed. The main normative legal acts regulating the work of the Kremenchug

Flight College office have been determined. Documentation support of the

Kremenchug Flight College office was investigated. The theoretical spectrum of

the concept of documentation on the example of the office work is considered. The

specifics of work with the incoming, outgoing, internal and archival documents

that make up the document flow in the Kremenchug Flight College are

characterized. The ways of optimization of information component of functioning

of the Kremenchug Flight College office are revealed. The general problems of the

Kremenchug Flight College office in the field of informatization are covered. The

analysis of information and communication technologies as a means of work in the



field of documentation support is presented. The variants of automation of the

documentation and information file in the office of the Kremenchug Flight College

are offered.

Key words: documents and information, security, documentation, documents,

documents and information, documents, documents, electronic documents,

institution of higher education.


