
 

 

В період з 17 по 19 квітня 2018 року проведено тематичний 

короткостроковий семінар за темою «Психологічні основи ефективного 

управління в органах публічної влади»  
 

В період з 17 по 19 квітня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар 

«Психологічні основи ефективного управління в органах публічної влади» з 

підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської 

областей. Відкрили роботу семінару начальник відділу підвищення 

кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С.О. 

та завідувач сектору організації семінарів за державним замовленням 

Привалова Н.В., які поінформували слухачів про внутрішній розпорядок і 

напрямки діяльності відділу підвищення кваліфікації кадрів та Інституту в 

цілому, а також про умови вступу в поточному році на факультети «Публічне 

управління та адміністрування» та «Менеджменту та бізнес-технологій». 

В рамках семінару проведено низку занять, а саме: 

- лекція: «Етично-психологічна компетентність керівника як принцип 

ефективної діяльності органу публічної влади»;  

- семінарські заняття та «круглі столи»: «Норми ділової поведінки посадовців 

з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності 

органів публічної влади», «Практика використання методів психологічного 

впливу в процесах управління. Нейролінгвістичне програмування», «Створення 

мотиваційного клімату в колективі органу публічної влади: ділова психологія 

і етика взаємовідносин» тощо. 

В роботі семінару взяли участь кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. 

 

З метою практичного спрямування до участі у роботі семінару були 

залучені очільники громадських організацій, провідні психологи, тренери та 

викладачі інших вищих навчальних закладів м. Одеси а саме: голова 

Одеської обласної Ради миру – Афанасьєва Т.В., практичний психолог 

громадської організації «Відкрите коло – територія можливостей» - 

Комашко Л.Г., психолог, керівник мобільної бригади соціально-

психологічної допомоги № 45 м. Одеси Суворовського району Міжнародного 

благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» - 

Корольова А.В., доцент кафедри психології та загальнонаукових дисциплін 

Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, 

кандидат психологічних наук – Рєпнова Т.П. та професор кафедри 

диференційної та спеціальної психології Одеського національного 

університету ім. І.І. Мечникова, доктор психологічних наук, професор – 

Чернявська Т.П. 

Заняття проводилися з використанням інтерактивних форм взаємодії. 

Слухачі мали можливість виконувати психологічні вправи, тренінги та тести 



в командах, вивчати та практично застосовувати методи психологічного 

впливу, навчитися створювати образ ідеального державного службовця, 

задати питання із заданої тематики та отримати професійні відповіді та 

рекомендації від провідних фахівців, викладачів та експертів щодо 

психологічних основ ефективного управління в органах публічної влади. 

За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати 

державного зразка. 

По завершенні семінару до книги відгуків та пропозицій сектору 

організації семінарів за державним замовлення відділу ПКК (завідувач 

Привалова Н.В.) внесено запис: 

«Шановні колеги, викладачі, організатори навчання! 

Було дуже цікаво, креативно, корисно для практичного втілення 

отриманих знань в практичній діяльності!» 

 

Голова Березівської районної ради 

В.Л. Мосійчук 

 

З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено 

та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні 

рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі. 
 

 


