
У відділі підвищення кваліфікації кадрів з 11 по 22 червня 2018 року 

проведено підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу 

(протягом першого року їх роботи) державних службовців обласної та районних 

державних адміністрацій Одеської області за професійною програмою. 

Відповідно до затвердженого 11  червня  2018 року розкладу занять семінар 

відкрила начальник відділу підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України Липовська С.О., яка розповіла слухачам про місію 

Інституту, правила внутрішнього розпорядку під час навчання, права та обов’язки 

слухачів, про систему надання освітніх послуг, наголосила на дотриманні правил 

техніки безпеки. До проведення занять були залучені найкращі викладачі 

Інституту,  керівники, працівники органів публічної влади Одеської області, а саме: 

доцент кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент - Давтян  

С. Г; український політик, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликання – 

Гриневецький С.Р.; декан факультету менеджменту, доцент кафедри регіональної 

політики та публічного адміністрування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

кандидат педагогічних наук - Євстюніна  Ю.В. ; завідувач кафедри глобалістики, 

євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України, кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник 

освіти України  - Кривцова  В.М.; декан факультету державного управління, 

доцент кафедри електронного урядування та інформаційних систем ОРІДУ НАДУ 

при Президентові України, кандидат політичних наук - Куспляк І.С.; доцент 

кафедри публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України, кандидат філософських наук, доцент - Оганісян М.С.; завідувач кафедри 

публічного управління та регіоналістики ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

доктор наук з державного управління, професор - Приходченко Л.Л. доцент 

кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий 

співробітник - Остапенко О.А. ; доцент кафедри психології та загальнонаукових 

дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, 

кандидат психологічних наук - Репнова Т.П.; керівник апарату Одеської обласної 

державної адміністрації - Ткачук І.М.; завідувач сектору організації семінарів за 

договорами відділу підвищення кваліфікації кадрів Інституту -  

Шматоваленко Л.С. 
Слухачами семінару було відзначено високий професійний рівень підготовки 

занять викладачами та посадовцями, залученими до навчального процесу, 

актуальність тем, таких як :вміння зацікавити кожного із слухачів, використовуючи 

інтерактивні форми навчання. 

За підсумками тестування, слухачі отримали свідоцтва встановленого зразка 

та високо оцінили навчальний процес. 


