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ДОВІДКА

про плонедепнл наукового консультування 
Органу місцевого самоврядування Новодашілівська сільська рада Якимівського 

району Запорізькоії області представниками кафедри суспільно-гуманітарних наук 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

к.філль, дон. Макеимець О. А!., к.ф.н., доц. Ісаковою О.І., 
к.пед.н., доц. Тараненко Г.Г., к.пенхол.н., ст. викладачем Єременко Л.В.,

стлшкладачем Шлєіною Л.І.

За період наукового дораднмцтва (2019-2021 р.р. згідно угоди про проведенні 
наукового консультування підприємств, організацій, установ представниками вищих 
навчальних закладів) представниками кафедри; суспільно-гуманітарних наук Таврійського 
державного агротехнологічного уДівЬрЬитету імені Дмитра Моторного для Органу 
місцевого самоврядування Новоданилівської сільської ради Якимівського району 
Запорізької області, в галузі соціального , управління, психолого-організаційного 
консультування та зв'язків з громадськістю, було надано наступні науково-консультативні 
послуги:
- проведено діагностику й експертизу, що спрямовані на виявлення існуючих пспхолого-
управлінських ситуацій у діяльносіі установи’ та визДачеппя факторів, які на них 
впливають; ■ ' | \ ' , ■ 1
- здійснено моніторинг змісту, умов діяльності та розвитку установи;
- проаналізовано причини, що ускладнюють здійснення управлінської і професійної 
діяльності персоналу установи і знижують ефективність управлінської взаємодії;

проведено психологічне обстеження персоналу організації та визначено їх 
індивідуальний стиль діяльності; '
- визначено перспективи соціально-економічних тенденцій у діяльності даного району та 
обтрушувано доцільні стратегії управління, забезпечено відповідну психолого- 
управлінську підготовку персоналу установи;

визначено перспективи розвитку діяльності даної установи протягом 
еередньострокового періоду та психологічні особливою! і управління на кожному етапі:
- визначено перспективні напрями діяльності (установи та обтрушувано необхідні 
психолого-управлінські умови для їх і провадження;
- розроблено оптимальні способи і технології діловргб срілкуванйя в установі в умовах
введення змін. , , х, "; ДД"Л А

Стосовно діяльності керівника установи психокорекційна робота була спрямован і 
на вирішення наступних завдань: ' .
- корекція складових управлінської діяльності керівника (управлінської концепції, стилю 
керівництва, особливостей ділового спілкування, стратегії поведінки в конфлікті, 
делегуван н я повно важен ь).



Щодо діяльності > правлінської команди установи1 психокорекційиа робота 
стосувалася таких аспектів: і
- корекція стратегій та способів взаємодії членів колективу при вирішенні управлінськії с 
проблем;
- корекція ставлення членів, колектив) до виконання своп діяльності і прояву ініціативи та 
активності, подолання комунікативних бар'єрів, які виникають:
- корекція відносин у колективі та соїиалілю-пснхологішіого клімату в організації
- проведено соціально-психологічний тренінг «Діалог і медіація як методи досягнення 
соціальної згуртованості)) для психологічної підготовки Персоналу до процедур 
врегулювання спорів у досягненні взаємовигіднихірішень. і

Рекомендації науко во-консультативної групи схвалені керівництвом, враховані 
при здійснені діяльності установи на сучасному стані та плануванні в коротко- і 
середньостроковому періодах.

М.Ю. Тул яга нова



угода т  о /ло̂ с
на проведення наукового консулі кування шдприемсмв, організацій, установ представниками

вищих навчалиних накладів

с. Новоданилівка Якимівського району 'Заїк рі зькоії області «10» квітня 2020 о.
Я
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Ми. що нижче підписалися.; з однієї сторони, представники Таврійського державного 
агротехнологічного університет у . (далі. -  і ray koikhkoi іеультаї;і йна група), в особі
представників кафедри суспільно-гуманітарних наук: к.філ.ш, Доц. :Щ йримець С). М. к.ф.и.. 
дон. Ісакової О.1., к.пед.н., доц. Гараненко Г.Г , к.психол.н., сі .викладача Єременко Л.В., 
ст.викладача Шлєіної Л.1., який діє на підставі С та їу т у ї, з Другої сторони,

,1 ' ■ і . ’ S 1 . , , i j  и " ( ! 1 4  1 ! н'і \  ' і

( )ргаиу місцевого самоврядування І [оводамн.тівська сільська рада ‘Якимівського району __ _
(назва пі.іпрЦсмсува, організації, установи)

Запорізькоії області

(далі -  організація), в особі Т.в.о. сільського голови ТуляганОвої МЮ .
. {посада,1пр.іівіїїнс та ітц іа ій ) ; : 1 1 і і :

який діє на підставі і’ ігіс Гіія .V 32-5.3/2020 від Ö8.04.2020 р.
(статут і рі анізані . (ісімамснт, рочпор:я;г,копия, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення наукового консультування установи.

1. Організація зобов'язується:
1.1. Прийняти на громадських засадах (на безоплатній основі) представників вищого 
навчального закладу для надання ігауіюво-кбнсультаційних послуг в галузі соціального 
управління, психолого-оргаїіізаційіГойо консультування та : зв ’язків з громадськістю 
організації в 2020-2023 р.р.
1.2. Основними видами; науйово-консульдаційййх: послуг в галузі соціального 
управління, психолого-організаційиого консультування та зв ’язків з громадськістю, які 
надаватимуться представниками вищого навчального закладу організації, визначити: 
аналіз соціально-психологічної ситуації середовища організації: аналіз ефективності
психолого-управлшських Стратегій І ґ керівництва організацією; визначення
конфліктологічних Ч И111! и К І:.; п рб ведення со ці ад Ь11(' -1! с 11X О Л о І ї  Ч11 и і і тренінгів для 
психологічної підготовки персоналу; формування програм діяльності та планів розвитку 
зв’ язків з громадськістю; інші види рббл .'узгоджені сторонами в межах даної угоди.
1.3. За необхідністю надіслати до вйщого . навчального закладу повідомлення про 
отримання консультаційних послуг його представниками.
1.4. Призначити наказом кваліфікованих; спеціалістів для безпосереднього керівництва 
науково-консультаційною гр\ пою.
1.5. Створити необхідні умови для використання консультантами необхідної 
документації для створення програм розвитку організації, не допускати використання їх 
на посадах та роботах, що не іидгГошдаїйтьП'Х профілю.
1.6. За умови стаціонарного перебування забезпечити науково-консультаційній групі 
умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі 
з охорони праці: ввідний та па робочому місці. У разі потреби забезпечити спецодягом, 
запобіжними засобами, лікувальгю-гірофілактичним обслуговуванням за нормами, 
встановленими для штатних праідівнйкііз.
1.7. Надати представникам консультаційної1 групи мож ливість користуватись робочими 
кабінетами, електронпо-обч: с.тюг.л.ті.гимп при задами, офісною технікою, засобами
зв’язку та іншими засобами, необхідни м и для! проведення науково-консультаційних

г - ' : . : . ( ■■( '  :і і робіт.
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1.8. 'За умов дистанційного консультування надати представникам консультаційної 
групи всі необхідні засоби та матеріалу в електронному, телефонному, печатному 
вигляді для проведення роботи.
1.9. Після закінчення роботи науково-коіісультаціййої групи надати довідку про 
впровадження її рекомендацій при. здійсненні діяльності організації в період 
консультування та в майбутні,ому періоді..
1.10. Додаткові умови: за необхідністю та узгодженістю сторін забезпечити майбутню
енівпрацю і подовження договору. ■■ у ..

2. Представники вищого навчал .ного закладу зоротїїядуют вся:
2.1. /До початку роботи' надати Ьтїднрпгмствудля: погодження програму науково-
консультаційної роботи на 2020-20.23 р.р.2 іа перелік представників науково-
консультаційної групи, які наіщйтйхІуїь відповідні послуги організації.

3. Призначити керівником науїчОвй-консуЛьтаційноі' ' групи к.пейхол.н.. ст.ви«.задача 
Єременко Л.В, Забезпечити дотримання ЩедоТавНикаміт вищого навчального закладу 
трудової дисципліни і правил зну трійнії.ого розпорядку, знаходячись в організації.

4. Відповідальність сторін за невиконання уроди.
4.1. Сторони відповідають за невиконання покладених наї них обов'язків щодо 
організації і проведення наукового консультування згідно з законодавством про працю 
України.
4.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 
встановленому порядку.
4.3. Угода набуває сили після ї ї  підписання сторонами і діє до кінця консультування 
згідно їз зазначеним терміном (п. 1.1).
4.4. Угода складена у  двох примірниках: по одному - організації і членам науково- 
консультаційної групи, яка:'складається'3; представників вищого навчального закладу.

5. Місцезнаходження сторін і ро рахункові рахунки:

Вищого навчального закладу: 72312 проспект Богдана Хмельницького, 18, 
м. Мелітополь Запорізької області

)

Організації: 72520 вул. Нейтральна, 13. с, НбводаГпїїпвка Якиміврького району 
Запорізької області

Підписи та печа тки:


