
 

В період з 04 по 06 вересня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар 

«Формування позитивного іміджу органів державної влади: основні 

принципи етики посадовців» з підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з Вінницької, 

Миколаївської, Одеської, Херсонської областей.  

В рамках семінару проведено низку занять, а саме: 

- лекція: «Політична етика як нормативна структура ідентичності та основа 

національної єдності»;  

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

з питань етики як принцип формування позитивного іміджу діяльності 

органів публічної влади», «Імідж органів публічної влади через аналіз 

підсумків чвертьвікових перетворень на пострадянському просторі», 

«Практика використання методів психологічного впливу в процесах 

управління», «Побудова етично-психологічних взаємовідносин між 

працівниками в органі публічної влади», «Створення мотиваційного клімату 

в колективі органу публічної влади: ділова етика взаємовідносин», «Нові 

підходи до професійного навчання публічних службовців з метою 

формування антикорупційної культури: досвід України та країн-членів ЄС» 

тощо. 

В роботі семінару взяли участь кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України та інших вищих навчальних закладів освіти міста 

Одеси. 

З метою практичного спрямування до проведення занять семінару були 

запрошені керівники органів публічної влади, державних установ, 

громадських організацій. 

Так на базі головного офісу обласної організації Національна спілка 

журналістів України проведено тематичну зустріч «Публічний виступ в 

діяльності сучасного керівника органу публічної влади», за участю голови 

Одеської обласної організації «Національна спілка журналістів України» 

Работіна Ю.А. 

На базі редакції газети Одеської обласної ради «Одеські вісті» 

проведено круглий стіл «Основні принципи роботи представника органу 

публічної влади із ЗМІ» за участю головного редактора газети «Одеські вісті»     

Шевчука І.М. 

Цікаво з обговоренням нагальних питань проведено круглий стіл 

«Шляхи формування та підтримки позитивного іміджу місцевої влади» за 



участю заступника голови Овідіопольської районної ради Одеської області 

Мошняги Л.А. 

Багато практичних питань було обговорена під час круглого столу 

«Демократизація публічної влади: розвиток соціального капіталу, взаємодія 

органів публічної влади з громадськістю, захист персональних даних» за 

участю начальника відділу аналітичної роботи управління організаційної та 

аналітичної роботи апарату Одеської обласної ради Орлової А.І. та 

Доброславського селищного голови Лиманського району Одеської області 

Прокопечко Л.Я. 

Слухачі під час семінару мали можливість обмінюватися досвідом, 

обговорювати проблемні питання та отримувати відповіді на чисельні 

запитання від запрошених спікерів. 

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. 

Після завершення семінару до книги відгуків та пропозицій сектору 

організації семінарів за державним замовленням відділу ПКК  (завідувач  

Привалова Н.В.) слухачами семінару було внесено наступний запис:  

«…Слухачі семінару висловлюють щиру вдячність керівництву 

інституту організаторам та усім викладачам за проведення семінару на 

високому професійному рівні. 

Здобуті знання в рамках семінару мають велику практичну 

спрямованість та будуть корисними у подальшій роботі…  

Староста групи,  

Завідуюча відділом з питань життєдіяльності 

Корабельної районної у місті Херсоні ради 

Пашкова Н.М.»   

 
 

  


