
 

В період з 05 по 07 червня 2018 року в Одеському регіональному 

інституті державного управління НАДУ при Президентові України було 

організовано та проведено короткостроковий тематичний семінар 

«Європейська та євроатлантична інтеграція України» 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 державним замовленням 

Привалова Н.В., 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: «Держава і суспільство: відносини європейського зразка. 

Громадянські компетентності публічних службовців»;  

 - лекція «Угода про Асоціацію ЄС – Україна: очікування реформ»; 

- тематичні дискусії та «круглі столи»: «Держава і суспільство: відносини 

європейського зразка. Громадянські компетентності публічних службовців», 

«Трансформація систем забезпечення міжнародної та європейської безпеки. 

Євроатлантична інтеграція України», «Перспективи розвитку взаємовідносин 

України з ЄС крізь призму викликів ХХІ століття», «Економічні 

перетворення в контексті євроінтеграційних та євроатлантичних процесів 

України», «Національна безпека України в умовах інтеграційних процесів», 

«Зони вільної торгівлі Європейського Союзу: ризики та можливості для 

України» тощо. 

До навчальному процесу були залучені кращі викладачі кафедри 

глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою ОРІДУ 

НАДУ при Президентові України на чолі з Кривцовою В.М. – завідувачем 

кафедри, кандидатом історичних наук, доцентом, Заслуженим працівником 

освіти України.  

Значний інтерес у слухачів викликав «круглий стіл»: «Регіональна 

політика ЄС: досвід для України», до участі в якому були запрошені доцент 

кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук, доцент 

– Кадук  Н.І., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління 

національною безпекою ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат 

наук з державного управління – Кривцова О.М., а також провідний практик 

Одеського центру розвитку місцевого самоврядування, радник з 

регіонального розвитку – Бондарук В.І.  

Учасники семінару активно брали участь в обговоренні питань 

перспективи євроатлантичної інтеграції, національної безпеки, розвитку 

економіки держави в період реформування. 



По завершенні семінару завідувач сектор організації семінарів за 

державним замовленням Привалова Н.В. вручила слухачам семінару  

сертифікати державного зразка. 

Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи 

професорсько-викладацького складу, про що зазначили у своїх анкетах: 

«…Процес підвищення кваліфікації організовано на належному рівні. 

Інформація викладається доступно та зрозуміло», «Хочу висловити всьому 

колективу, який організовував підвищення кваліфікації для нашої групи 

велику вдячність. Було дійсно цікаво!», «Професійно організовано роботу по 

підвищенню кваліфікації».  

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. 

 

 
 

 


