В період з 24 по 26 квітня 2018 року проведено тематичний
короткостроковий семінар за темою «Актуальні проблеми державного
управління та місцевого самоврядування»
В період з 24 по 26 квітня 2018 року в Одеському регіональному
інституті державного управління НАДУ при Президентові України було
організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар «Актуальні
проблеми державного управління та місцевого самоврядування» 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, а також про
надання навчальних послуг Інститутом, отримання освіти на різних
факультетах та порядок проведення вступної кампанії.
В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
- практичне заняття: «Робота в команді щодо досягнення спільної мети»;
- семінарські заняття та «круглі столи»: «Забезпечення ефективності
управлінської діяльності в органах публічної влади щодо соціальноекономічного розвитку території», «Державно-управлінські, економікоправові та соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності крізь
призму асоціації України з ЄС», «Механізми узгодження державної та
місцевих стратегій розвитку. Участь громадськості у формуванні та реалізації
стратегії місцевого розвитку» тощо.
Велику зацікавленість у слухачів викликало заняття у формі «круглого
столу» за темою «Механізми взаємовідносин органів публічної влади в
умовах децентралізації щодо розвитку території», модераторами якого були
директор інституту, професор кафедри регіональної політики та публічного
адміністрування, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник
освіти України – Іжа М.М., голова Біляївської міської об’єднаної
територіальної громади Одеської області – Бухтіяров М.П., професор
кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при
Президентові України, доктор наук з державного управління, професор –
Саханєнко С.Є. В ході роботі круглого столу було обговорено низку
актуальних питань, слухачі обмінювалися досвідом вирішення проблемних
питань у різних регіонах.
До навчальному процесу були залучені кращі викладачі ОРІДУ НАДУ
при Президентові України та провідні практики: радник з регіонального
розвитку Одеського центру розвитку місцевого самоврядування –
Бондарук В.І, заступник голови Овідіопольської районної ради Одеської
області – Мошняга Л.А., доцент кафедри психології та загальнонаукових
дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління
персоналом, кандидат психологічних наук – Рєпнова Т.П.

Більшість занять мали практичне спрямування та були проведені з
використанням сучасних технологій.
За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати
державного зразка.
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.
По завершенні семінару до книги відгуків та пропозицій сектору
організації семінарів за державним замовлення відділу ПКК (завідувач
Привалова Н.В.) внесено запис:
«Знання – це та сила, яка допоможе стати нашій країні процвітаючою.
Ви, високопрофесійні викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України,
сієте ці знання нам, практикам державного управління та місцевого
самоврядування, які обов’язково проростуть паростками в розбудові сучасної
України.
Висловлюємо щиру вдячність за компетентний супровід кожного
слухача, організацію семінару на високому рівні.
Побажання всій команді викладачів – плідної співпраці з
представниками та керівниками органів публічної влади»
З повагою та найкращими побажаннями
Голова Корабельної у м. Херсоні ради
Чорненька Н.Є. (староста групи)
Щасливський сільський голова
Березанського району Миколаївської області
Пирог-Кравчук І.В.
У своїх анкетах слухачі зазначили: «Це навчання мені було важливим
та необхідним для подальшої роботи… Усі викладачі дуже професійні, їх
досвід
варто
враховувати
при
управлінні
будь-то
державою,
райдержадміністрацією, сільською радою».
Березинський селищний голова
Тарутинського району Одеської області
Желясков Ф.Ф.
«На короткостроковому семінарі знаходжусь утретє. Всі заняття
проходять на найвищому рівні. Дуже подобаються тематичні дискусії,
тренінги, психологічні тести, які можна провести в своїх колективах.
Дякую!»
Краснопільський сільський голова Березанського району
Миколаївської області
Крецу І.С.
«Дякую за знання. Дуже серйозний професійний науковий рівень
підготовки викладачів. Гарні, систематизовані, доступні, актуальні
презентації. Високий рівень культури викладачів, широта кругозору,
толерантність, інтелігентність».
начальник відділу аналітичної роботи та
комунікацій апарату Одеської обласної ради
Орлова А.І.

«Дуже вдячна за високу організацію навчального процесу.
Професорсько-викладацький склад має високий рівень підготовки. Дуже
цікаво, доступно розповідають та діляться своїми знаннями з метою
виховання в нас справжніх управлінців».
начальник відділу з питань управління персоналом
апарату Любашівської райдержадміністрації
Одеської області
Сальченко Л.М.

