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Рекомендації щодо виконання практичних завдань. 

Практичні завдання виконуються у тому ж документі, що і попередня 

робота. Відкрийте попередній документ та введіть заголовок "Практичні 

заняття № 3, 4". В наступному рядку введіть тему практичного заняття.  

 

Тема практичного заняття: "Інформаційні системи та моделі в 

державному управлінні" 

Опис пунктів завдання 

1. Староста створює у Google документ з назвою 

MISTDU2011_tvr2a (2a замінюється на номер групи) та заголовок 

"Творчі роботи слухачів …". До цього документа надається 

доступ слухачам підгрупи.  В документ слухачі вносять свої 

пропозиції по назві та змісту практичних. 

2. Календар Google. Перевірити роботу нагадувань у календарі 

Google.  

3. Знайти в довідці і вставити у Ваш звіт інформацію про шаблони. 

Запишіть, у чому цінність шаблонів для вашої організації. 

Створити шаблон для наказів у Вашій організації. 

4. Скачати з сайту "Зерна" на сторінці "Загальні рекомендації" 

вимоги до творчих завдань та шаблон магістерської – творчої. 

Оформити практичні за шаблоном. 

5. Структура організації. З використанням можливостей у MS Word 

чи MS Excel (блок-схеми, з’єднувальні лінії) побудувати 

структуру вашого підрозділу (організації). Обов’язкові 

властивості схеми – при пересуванні прямокутників з’єднувальні 
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лінії, підписи від них не відриваються!!! Підписати всі структурні 

підрозділи. Оформити схему кольором, об’ємом. 

6. Аналіз сайтів. Знайдіть сайт вашої установи, вашої районної та 

обласної ради, державної адміністрації. Виконайте його 

порівняння з подібним зарубіжним сайтом. Виконайте аналіз 

знайдених сайтів. Підготуйте презентацію про сайт вашої 

установи. 

7. На сайті НБУВ знайдіть автореферати дисертацій, які можуть 

допомогти в написанні вашої творчої роботи. Вставте список 

рефератів в практичну. Скачайте декілька рефератів та оцініть їх 

близькість до обраної вами теми творчої роботи. 

 


