«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РЕФЕРЕНТСЬКОЇ ТА ОФІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Самостійна робота 7
Завдання:
1. Проаналізуйте зміст термінів і визначте, чи є тотожними поняття «діловодство» і
«документне забезпечення управління».
2. Визначте роль документів у забезпеченні управлінської діяльності установи.
3. Охарактеризуйте етапи проходження документів в установі.
4. Назвіть вимоги до роботи з вихідними документами.
Форма звіту:
конспект лекції (Тема 7);
виконане завдання.
Виконати до 28.11.2020 р. і надіслати на електронну пошту alicelightua@gmail.com
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