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Науково-дослідНий іНститут
іНфокомуНікацій
iм. О.С. Попова

осНовНими видами
діяльНості НауководослідНого іНституту
іНфокомуНікацій є:

організовано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1683-р від 23.11.2009 р., наказу Міністерства транспорту та зв’язку
України № 102 від 24.02.2010 р. Інститут є відокремленим структурним
підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
Створений з метою здійснення науково-дослідної діяльності, надання
наукових та освітніх послуг для суспільного споживання, організації і
подальшого розвитку в Україні цілеспрямованих наукових досліджень,
розвитку людських ресурсів в галузі інфокомунікацій, державних
та національних програм телекомунікаційних технологій і послуг,
забезпечення розробки та реалізації завдань програми концепцій,
державних і національних програм розвитку телекомунікацій і
інформатизації України, розвитку інфокомунікаційних технологій,
виконання завдань у галузі зв'язку та сфері інформатизації, створення
інформаційної інфраструктури для центральних і регіональних
органів влади, підприємств, організацій, закладів освіти тощо.

 проведення
наукових
досліджень
у
галузі
інфокомунікації
суспільства,
створення
інфокомунікаційних
інфраструктур, розвиток мереж зв'язку;
 міжнародне співробітництво в сфері
освіти та науки; створення методів опису,
формалізації й аналізу проблем, процесів,
структур економічних, соціальних та
екологічних систем (інформаційні та
алгоритмічні аспекти);
 розробка методів і програмних засобів
математичного моделювання систем
та процесів; виробнича, фінансовогосподарська та виробничо-комерційна
діяльність; робота з розвитку персоналу,
методів виявлення здібностей, талантів та
професійної відповідності;
 надання тренінгових послуг, в тому числі
розробка, впровадження та реалізація
тестів;
 надання населенню та підприємствам,
установам, організаціям усіх форм
власності
телекомунікаційних,
інформаційних й освітніх послуг та інших
платних послуг з усіх дозволених напрямків
діяльності;
 організація та проведення симпозіумів,
конференцій семінарів, тренінгів тощо;
 розробка методів аналізу людського
потенціалу та їх програмна реалізація,
надання послуг з аналізу та вивчення
особистісних характеристик персоналу;
 апробація та використання методів
дистанційного навчання;
 підготовка наукових кадрів та підвищення
кваліфікації;
 розробка
сучасного
навчальнометодичного забезпечення;
 наближення освітніх послуг до місця
роботи.

законами україни
«Про освіту», державною
програмою «освіта-XXI століття»
передбачено створення умов
для всебічного розвитку людини
як особистості та вищої цінності
суспільства.

Науковці інституту активно займаються науковими
дослідженнями та розробкою інструментальних
засобів оцінки особистісних характеристик
анкетованих та їх впливу на ефективність
виробничої та навчальної діяльності. З цією метою
розроблено програмний комплекс «СТИМУЛ»,
який забезпечує проведення анкетування і реалізує
весь процес від обробки анкет до створення звітів.
Використання валідних методик у їх взаємозв’язку
дозволяє позбутися суб’єктивного чинника при
визначенні особливостей характеру персоналу
і перейти до об’єктивних характеристик.
Розроблений
програмний
комплекс
має
достатню
інформаційну
наповненість,
що
забезпечує практичне використання та не
потребує спеціалізованих знань з психології,
соціоніки, менеджменту.

НаУКОВО-дОСЛІдНИй ІНСТИТУТ ІНфОКОМУНІКацІй ОНаЗ ім. О.С. ПОПОВа

ми ПроПоНуємо для
ПерсоНалу оргаНізацій:

Програмний комплекс пройшов апробацію на
ряді вітчизняних та зарубіжних підприємств та
установ і продемонстрував свою ефективність
при вирішенні практичних задач.
Програма творчої реалізації «Стимул», що
ґрунтується на інструментальних засобах ПК
“Стимул” допомагає шляхом проведення
спеціалізованих навчальних курсів та тренінгів
активізувати, підсилити ефективність діяльності,
згуртувати колектив, зменшити конфліктність,
визначити мотиваційні програми тощо.
Серед тренерів ПТР «Стимул» — народний
артист України, відомі митці, сертифіковані
інструктори,
висококваліфіковані
майстри,
призери українських та міжнародних конкурсів.
В рамках ПТР «Стимул» започатковано пілотний
проект «Пізнай себе та рости зі Стимулятком»,
метою
якого
є
виявлення
прихованих
можливостей учнівської молоді та пошук нових
шляхів їх розвитку.
Під
егідою
Науково-дослідного
інституту
інфокомунікацій ОНаЗ ім.О.С.Попова в рамках
ПТР «Стимул» регулярно проводяться заходи,
спрямовані на духовне збагачення підростаючого
покоління, на розширення інтелектуальних і
творчих здібностей молоді. Заходи, зазвичай,
присвячені професійним святам та знаменним
датам в Україні та світі.

 Проведення анкетування персоналу
з метою виявлення його потенційних
можливостей та надання рекомендацій
по їх ефективному застосуванню
 Проведення діагностики для підбору
кандидата на відповідну посаду з
врахуванням
рольового
розподілу,
оптимальних професійних функцій,
взаємодій
з
працівниками
різних
типологічних груп, мотивації
 Програмне
забезпечення
для
аналізу особистісних характеристик
персоналу, робочих груп та колективів
підприємств
 Надання рекомендацій по формуванню оптимальних робочих команд,
систематизації
робочих
місць
в
структурних підрозділах за результатами
проведеної діагностики
 Навчання керівного складу, як основної
ланки для впровадження розроблених
рекомендацій;
навчання
окремих
груп працівників, що безпосередньо
працюють з клієнтами

ми ПроПоНуємо для
учНівської молоді:
 Проведення анкетування з метою
визначення особистісних характеристик
учнівської молоді, спостереження за
динамікою їх змін з метою уникнення
потенційних стресових ситуацій
 формування
рекомендацій
щодо
визначення напрямків стимулювання
творчої активності учнів, виявлення
прихованого потенціалу, удосконалення
взаємодії учня з оточенням
 Надання
рекомендацій
з
питань
професійного
спрямування,
профпідбору
 Виявлення міжособистісної взаємодії
учнівської молоді у класному колективі
та шляхів їх гармонізації
 Визначення найбільш ймовірних причин
слабкого засвоєння учбового матеріалу
та надання рекомендацій щодо їх
усунення
НаУКОВО-дОСЛІдНИй ІНСТИТУТ ІНфОКОМУНІКацІй ОНаЗ ім. О.С. ПОПОВа

На вас чекає Новий,
розроблеНий за сПеціальНою методикою, «курс для оволодіННя базовими ПриНциПами
ефективНої комуНікативНої діяльНості»!

Програма курсу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

спілкування (комунікація) як універсальна потреба людської діяльності
та існування.
спілкування у професійній діяльності: види, функції, форми.
стратегії та стилі спілкування у колективі та з клієнтами.
комунікативні бар'єри та шляхи їх подолання.
конфліктна ситуація: складові елементи конфлікту, види, динаміка
розгортання конфлікту. стратегія виходу з конфліктної ситуації.
конфліктні особистості: їх діагностика, методи впливу та особливості
спілкування;
сприйняття як складова частина людського спілкування. особливості
та стратегії.
засоби спілкування: вербальні та невербальні.
способи отримання/передавання інформації. репрезентативні
системи сприймання інформації. типи персонального (індивідуального)
сприйняття інформації.
зоровий тип сприйняття інформації: особливості, мовні предикати,
невербальна комунікація.
слуховий тип сприйняття інформації: особливості, мовні предикати,
невербальна комунікація.
тактильний тип сприйняття інформації: особливості, мовні предикати,
невербальна комунікація.
логічний тип сприйняття інформації: особливості, мовні предикати,
невербальна комунікація.
методики виявлення та врахування переважаючих типів сприйняття
інформації при роботі з клієнтами.
форми захисту від маніпулятивного впливу.

МИ – ВаШ “СТИМУЛ” дЛЯ РОЗВИТКУ !
Науково-дослідний інститут інфокомунікацій
оНаз ім.о.с.Попова
вул. тролейбусна, 11 м. львів, 79053
тел./факс : +38 (032) 261-63-14
тел./моб.: +38 (050) 220-99-23
ел. пошта: ndii@i.ua

www.stimulus.org.ua

