
 

В період з 15 по 17 травня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар 

«Технології електронного урядування» 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 договорами Шматоваленко Л.С., 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: «Сервіси Google для публічних службовців. Створення 

анкет, опитувальних листів та тестів за допомогою сервісів Google»;  

- семінарські заняття та «круглі столи»: «Проект ЦИФРОВА Україна. 

Електронна ідентифікація/аутентифікація. Система електронної взаємодії 

органів виконавчої влади», «ІТ-архітектура системи е-урядування. Основні 

складові ІТ-архітектури. Захист державних інформаційних ресурсів», 

«Нормативно-правове забезпечення доступу до публічної інформації утому 

числі у форматі відкритих даних.Політика відкритих даних на регіональному 

та місцевому рівнях», «Технології розвитку е-урядування та е-демократії. 

Сервіси Google для публічних службовців», «Досвід надання 

адміністративних послуг в Одеській області та місті Одеса» тощо. 

До навчальному процесу були залучені кращі викладачі ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України та провідні практики: керівник Науково-

виробничого центру підвищення кваліфікації, працевлаштування та 

виробничої практики Одеської національної академії зв’язку імені 

О.С. Попова – Гапанович Ярослав Валерійович, заступник директора 

департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради – 

Попов Володимир Леонідович. 

Усі практичні заняття проводилися з використанням сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних технологій кафедри електронного 

урядування та інформаційних систем Інституту.  

Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи 

професорсько-викладацького складу. Під час підведення підсумків слухачі 

зазначили, що отримали корисні глибокі знання та навички щодо роботи із 

сервісами Google, надання адміністративних послуг, цифрових комунікацій, 

електронного урядування на місцевому рівні. Викладачі у доступній формі 

відповіли на всі запитання, надали безліч практичних порад та рекомендацій 

щодо покращення функціонування програмного забезпечення та системи 

електронного документообігу, захисту державних інформаційних ресурсів на 

місцях органів публічної влади, які представляли слухачі семінару.  



У своїх анкетах слухачі зазначили: «Організація процесу підвищення 

кваліфікації проводилася на відмінному рівні», «Дякуємо! Всі лекції були 

цікаві та повчальні», «…Все було зрозуміло, якісно, обґрунтовано», «Я із 

задоволенням використав можливість пройти курси підвищення кваліфікації 

кадрів саме в цьому закладі. Надзвичайно порядні фахівці, високий рівень 

знань, комунікабельність, відкритість та відвертість». 

За результатами підвищення кваліфікації, під час підведення підсумків 

роботи семінару завідувач сектору організації семінарів за державним 

замовленням Привалова Н.В. та завідувач кафедри електронного урядування 

та інформаційних систем Пігарєв Ю.Б. вручили слухачам 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. 

 
 

 


