
В період з 16 по 18 жовтня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар 

«Ефективна комунікація органів публічної влади із ЗМІ» з підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування з Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської 

областей.  

В рамках семінару проведено низку занять, під час яких висвітлено  

актуальну тематику, а саме: «Інформаційно-телекомунікаційна 

інфраструктура», «Від комунікацій до телекомунікацій», «Правове 

регулювання діяльності ЗМІ», «Роль та місце засобів масової інформації у 

реалізації державної інформаційної політики», «Використання засобів 

масової інформації у боротьбі з проявами корупції в органах публічної 

влади», «Взаємодія органів публічної влади із засобами масової інформації в 

країнах ЄС», «Нововведення в системі органів публічної влади», «Роль 

засобів масової інформації у здійсненні ефективної комунікації органів 

публічної влади з громадськістю», «Публічний виступ через засоби масової 

інформації як метод формування кредиту довіри до представника органу», 

«Риторичні технології ділової комунікації», «Шляхи формування 

позитивного іміджу місцевої влади через засоби масової інформації». 

В роботі семінару взяли участь кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України. Велику зацікавленість у слухачів викликали заняття 

за участю голови Одеської обласної організації «Національна спілка 

журналістів України», Заслуженого журналіст України Работіна Ю.А. та 

головного редактора Всеукраїнського тижневика «Огляд Плюс», кандидата 

політичних наук Попової М.Ф. 

З метою практичного спрямування процесу підвищення кваліфікації до 

проведення занять були залучені головний редактор газети Одеської обласної 

ради «Одеські вісті» Шевчук І.М., завідувач сектору взаємодії із засобами 

масової інформації управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської обласної державної адміністрації Полторак О.М. та завідувач 

відділу соціокультурної діяльності Одеської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. М.С. Грушевського Нагорнюк О.А., які відповіли на чисельні 

запитання слухачів. 

Слухачі під час семінару обмінювалися досвідом, обговорювали 

актуальні питання щодо інформаційної політики та ефективної комунікації  і 

взаємодії між органами влади та засобами масової інформації. 

За результатами навчання всі слухачі семінару отримали сертифікати.  

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 слухачі висловили вдячність організаторам 

та викладачам семінару за високий професіоналізм щодо організації та 

проведення занять. 

До книги відгуків та пропозицій сектору організації семінарів за 

державним замовлення відділу ПКК (завідувач сектору Привалова Н.В.) 

внесено запис: 

«…Висловлюю щиру подяку за високий професійний рівень організації 

та проведення семінару усім причетним працівникам відділу підвищення 

кваліфікації кадрів та залученим викладачам…» 

З повагою та щирими побажаннями, староста групи, 

заступник директора департаменту надання 

адміністративних послуг Одеської міської ради  

Блінов Євген Миколайович 
 

  


