Паспорт проекту
Назва проекту

Проект “Створення системи інтерактивної телекомунікаційної
взаємодії”

Донор проекту

Координаційний Офіс в Україні Турецького агентства зі
співробітництва та координації при Раді Міністрів Турецької
Республіки (ТİКА)

Виконавець
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України

Основні
бенефіціари
проекту

Національна академія державного управління при Президентові
України;
Національне агентство України з питань державної служби;
державні службовці;
посадові особи місцевого самоврядування

Терміни
впровадження
проекту
Мета проекту

2015 рік – по т. ч.
Через систему інтерактивної телекомунікаційної взаємодії створити
електронне освітньо-навчальне середовище, що поєднуватиме
віртуальне представництво Національної академії та її регіональних
інститутів, і підвищити ефективність навчального процесу завдяки
впровадженню новітніх технологій.
Підвищити ефективність навчання державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування завдяки активному
впровадженню інноваційних технологій та інструментів системи
відкритої освіти, інтерактивних форм навчального процесу, новітніх
технологій та методик проведення громадських обговорень, роботі в
групах, в тому числі в режимі віртуального середовища,
запровадженню навчання державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування сучасним технологіям ситуаційного
управління у віртуальному середовищі та у режимі реального
спілкування, максимально наблизивши таким чином навчальний
процес до актуальних управлінських проблем, зробивши його
практико орієнтованим

Основні напрями
(компоненти)
проекту

 створити відкритий майданчик для інтерактивного
обговорення та пошуку розв’язання актуальних проблем
державного управління;
 забезпечити відкритий доступ та залучення широкого кола
учасників суспільної взаємодії до обговорення стратегій
державної політики та умов їх реалізації;
 підвищити ефективність навчання слухачів Національної
академії з новітніх технологій та методик, громадських
обговорень, роботи в режимі віртуального середовища;
 максимально наблизити навчальний процес до актуальних
управлінських проблем, зробити його практико орієнтованим;
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 створити технологічний інструментарій для покращення
інтерактивної
інформаційно-комунікаційної
взаємодії
слухачів, аспірантів та докторантів Національної академії,
науковців та експертів з питань державного управління,
державних службовців та посадових осіб органів державної
влади та місцевого самоврядування
Цільова аудиторія
проекту

Керівники/
координатори
проекту

 слухачі Національної академії та її регіональних інститутів;
 державні службовці та посадові особи органів місцевого
самоврядування, що проходитимуть навчання в Інституті
підвищення кваліфікації Національної академії;
 науково-педагогічний
та
адміністративний
персонал
Національної академії;
 діючі державні службовці центральних органів виконавчої
влади, обласних/районних державних адміністрацій; посадові
особи місцевого самоврядування;
зацікавлені
представники бізнесу, неурядових організацій

Від Координаційного Офісу в Україні Турецького агентства зі
співробітництва та координації при Раді Міністрів Турецької
Республіки (ТİКА):
БОЛАТ Хаджи Байрам – Координатор Програми ТİКА в Україні.
Від Національної академії:
ГАДОМСЬКИЙ Олександр Леонтійович – начальник управління
інноваційних освітніх технологій Національної академії, керівник
проекту;
ГЛАДКОВА Світлана Миколаївна – начальник управління
забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії,
координатор проекту

Очікувані
результати
проекту

Завдяки створенню в Національній академії відкритого майданчика
для інтерактивного спілкування, обговорення та пошуку розв’язання
актуальних проблем державного управління буде діяти потужний
інструмент для підвищення ефективності навчального процесу,
можливості навчання державних службовців та посадових осіб
органів місцевого самоврядування роботі у віртуальному середовищі
та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
а також залучення широкого кола учасників до реалізації
першочергових пріоритетів розвитку України

Додаткова
інформація

9 квітня 2014 року підписано Протокол про наміри щодо
співробітництва між Національною академією державного
управління при Президентові України та Координаційним Офісом в
Україні Турецького агентства зі співробітництва та координації при
Раді Міністрів Республіки Туреччина (ТİКА).
25 березня 2015 року підписано Угоду про наміри щодо реалізації
проекту “Створення системи інтерактивної телекомунікаційної
взаємодії” в рамках проекту міжнародної технічної допомоги
“Проект підвищення рівня інституціоналізації у системі державного
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управління” між Національною академією державного управління
при Президентові України та Координаційним Офісом в Україні
Турецького агентства зі співробітництва та координації при Раді
Міністрів Республіки Туреччина (ТİКА).
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