
 

«25 травня 2015 року розпочато підвищення кваліфікації  

10 посадових осіб апарату Одеської обласної ради за професійною 

програмою «Англійська мова у професійній діяльності»  

 

Професійна програма «Англійська мова у професійній діяльності» з 

підвищення кваліфікації посадових осіб апарату Одеської обласної ради, 

проводиться на виконання п. 1 плану-графіка підвищення кваліфікації 

посадових осіб органів місцевого самоврядування Одеської області на  

2015 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної ради від 

12 травня 2015 року № 205/2015-ОР «Про внесення доповнень до 

розпорядження обласної ради від 24.03.2015 року № 107/2015-ОР «Про 

організацію навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування Одеської області у 2015 році». 

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації посадових осіб 

апарату Одеської обласної ради за професійною програмою «Англійська мова 

у професійній діяльності» з підвищення кваліфікації посадових осіб апарату 

Одеської обласної ради складено відповідно до професійної програми 

підвищення кваліфікації посадових осіб ІV-VII категорій посад. 

Нормативний термін проведення семінару – 72 години. 

Відповідно до затвердженого 20 травня 2015 року розкладу занять 

професійну програму було розпочато з виступу директора ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України (далі - Інститут) - Іжі М.М., який оголосив промову 

українською та англійською мовами, розповів слухачам про місію Інституту, 

права та обов’язки слухачів, про систему надання освітніх послуг, особливості 

проведення професійної програми та необхідність вивчення іноземної мови. 

Також у відкритті семінару взяли участь: керуючий справами апарату 

Одеської обласної ради Бянова Н.А., начальник управління ПКК Інституту 

Липовська С.О., начальник відділу організації семінарів за договорами 

управління ПКК Інституту Шматоваленко Л.С. 

До проведення занять залучені викладачі Інституту, а саме: завідувач 

кафедри української та іноземних мов Одеського регіонального інституту 



державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат 

філологічних наук, доцент Черняєва І.А., доцент кафедри української та 

іноземних мов Одеського регіонального інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук, доцент 

Пуленко І.А.  

 

Фото у кількості ____ одиниць додаються. 

Інформація повинна бути розміщена у розділі: підвищення кваліфікації 

веб-сайту ОРІДУ (інформація у е-вигляді розміщена за адресою: папка № 42 – 

сайт ОРИГУ). 
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