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ДОВIДКА 

про проведения нау1,овоrо 1,онсультування 

Органу мiсцевоrо самоврядування Новоданилiвсы,а сiльсы,а рада Якимiвсы,оrо 
району Запорiзькоi'i областi прсдставниками 1сафсдри суспiльно-гуманiтарних наук 
Таврiйського державного агротех11ологi•11юrо унiверситету iменi Дмитра Моторного 

JС.фiл.11., доц. Ма~(симець О. М., 1,.ф.н., доц. Iсаковою 0.1., 
к.пед.и., доц. Таранеш,о Г.Г., 1\.nсихол.н., ст.nиl\ладачем €реме1-шо Л.В., 

ст.1н11сланачем Шлсiною Л.1. 

За перюд науко1ю1 ·0 ; юралниuтва (2018-2020 р.р . з гiдно угоди про проведення 
наукового консультування пiдприЕ:мств , органiзац1и , установ представниками вищих 

навчальних закладiв) представниками кафедри суспiльно-гуманiтарних наук Таврiйсы<0го 

державного агротехнологiчного унiверситету iменi Дмитра Моторного для Органу 

мiсцевого самоврядування Новоданилiвсько·i сiльськоi: ради Якимiвського району 

Запорiзькоi областi, в галузi соцiального управлiння, психолого-органiзацшного 

консультування та зв'язкiв з громадськiстю, було надано наступнi на)'1<0во-консультативнi 

послуги: 

- проведено дiагностику й експертизу, що спрямованi на виявлення iснуючих психолого

управлiнських ситуацiй у дiяльностi установи та визначення факторiв, яю на них 

впливають; 

- здiйснено монiторинr змiсту, умов дiяльностi та роз витку установи; 
- проаналiзовано причини , що ускладнюють здiйснення управлiнсько'i i професiйно·i 

дiялыюстi персоналу установи i знижують ефективнiсть управлiнсько'i взаЕ:модi"i; 
проведено психологiчне обстеження персоналу органiзацi·i та визначено ·ix 

iнд11вiдуальний стиm, лiя.111,ностi: 
- визначено перспективи соuiально-економiчних тенденuiй у дiяльностi даного району та 
обгрунтувано доцiльнi стратегi"i управлiння, забезпечено вiдповiдну психолого

управлiнську пiдготовку персоналу установи; 

визначено перспективи розвитку дiяльностi даноi· установи протягом 

середньостроковоrо перiоду та психологiчнi особливостi управлiння на кожному етапi;_ . 
- визначено перспективнi напрями дiяльностi установи та обгрунтувано необхщю 
психолого-управлiнськi умови для 1х впровадження; . 
- розроблено оптимальнi способи i технолоrii" дiловоrо спiлкування в установ1 в умовах 

введения змш. 

Стосовно дiяльностi керiвника установи психокорекцiйна робота була спрямована 

на вирiшення наступних завдань: . .. . .. 
- I<Орекцiя СКЛадОВИХ управлiНСЬКО.i дiЯЛЬНОСТi керiВНИКа (ynpaBЛJHCЫ<?I КОНUеПЦН, CT~IЛI? 

· · · · -- тег·, ·,· повед1нки в конфл1кт1. 
кер~вництва, особливостей д1лового сп1лкування, с I ра 

дслегування повноважень). 



Щодо дiялы-юстi управлiнсько'i команди установи психокорекцiйна робота 
стосувалася таких аспекпв: 

- корекцiя стратегiй та способiв взаt::модii' членiв колективу при вирiшеннi управлiнських 
проблем; 

- корекцiя ставлення членiв колективу до виконання сво6 дiяльностi i прояву iнiцiативи та 
активностi, подолання комунiкативних бар't::рiв, яI<i виникають; 
- корекцiя вiдносин у колективi та соцiалы-ю-психологiчного клiмату в органiзацi"i. 
- проведено соцiально-психологiчний тренiнr «Дiалог i медiацiя як методи досягнення 
соцiально"i згуртованостi» для психологiчrюi· пiдготовки персоналу до процедур 

вреrулювання спорiв у досягненнi взасмовигiдних рiшенъ. 

Рекомендацi·1 науково-ко1-1сул1..,тативно·1 rрупи схваленi керiвниuтвом, врахованi 

при здiйсненi дiяльностi установи на сучасному етапi та плануваннi в коротко- i 
середньостроковому перiода:-: . 
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Р.Г. Селищев 






