
 
 

Програма 
 

 циклу семінарів-тренінгів  
«Приєднуємося до електронного урядування» 

 
14, 21, 28 жовтня 2013 р. 

 
 

 
Мета семінарів-тренінгів – набуття бібліотекарями навичок здійснювати 
кваліфікований пошук та надавати користувачам інформацію про діяльність органів 
державної влади, сприяти участі громадян України у процесах державного 
управління засобами електронного урядування.  
 

Семінар-тренінг 1.  
                                                             14 жовтня 2013 р. Початок: 12.30 

Читальний зал центральної бібліотеки 
ім. М.М. Коцюбинського, м. Чернігів, 

вул. Кирпоноса,22 
 

Відкриття семінару-тренінгу.                                         
                                                                                         Управління культури міської ради 
                                                                                          Власенко Н.І., директор Чернігівської  
                                                                                         міської ЦБС 

 
1. Е-урядування – вимоги часу. Інформаційне повідомлення. «Публічні бібліотеки – 

мости до електронного урядування»: перегляд  відео Української бібліотечної 
асоціації. 
 

                                                                               Сурніна Г.П., гол. методист відділу  
                                                                        методичної та бібліографічної  

                                                                             роботи ЦБ ім. М.М.Коцюбинсько 
 

2. Електронне урядування як нова форма державного управління: теоретичні аспекти  
         е-урядування. Консультація. 

        
         Чирик О.М., бібліограф 1 кат. 
         Центру правової інформації  
         з питань місцевого самоврядування  
         ЦБ ім. М.М.Коцюбинського 
 

 
 

3. Досвід бібліотек країн з високим рівнем розвитку електронного урядування 
      (м. Сілламяє, Естонія). 

 

 Слайд-презентація  «Естонія: е-уряд і бібліотеки. 2013 р.» 

 Перегляд відео «Враження від естонського е-урядування» 
 



                                                              Сурніна Г.П., гол. методист 
                                                                  Чирик О.М., бібліограф 1 кат. 

 
   

4.  «Влада-бібліотека-громада». Огляд практичного посібника для бібліотек з надання 
послуг електронного урядування. 

 
      Близнюк О.Д., бібліотекар 
      бібліотеки-філії для молоді № 1 
      Чернігівської міської ЦБС 

 
  Роздаткові матеріали: 

 Програма циклу семінарів-тренінгів 

 Глосарій е-урядування 

 Корисні посилання 
 

Закриття та підсумки роботи семінару-тренінгу. 
 
 
 
Тренінг 2.                                              
                                                             21 жовтня 2013 р. Початок: 10.00 

(Інтернет-центр ЦБ ім. М.М.Коцюбинського) 
 

Відкриття семінару-тренінгу.                                         
                                                                                          Управління культури міської ради 
                                                                                          Власенко Н.І. директор Чернігівської  
                                                                                          міської ЦБС 
 

1. Електронні послуги громадянам та бізнесу: практичне ознайомлення з 
електронними послугами різного рівня в парах за комп`ютерами: 

 

 Е-уряд. Е-демократія. Е-послуги 
                                                                                    

      Сурніна Г.П., гол. методист 
 Ущенко Н.О., пров. бібліотекар 
 ЦБ ім. М.М.Коцюбинського 

                                                                                                    Чирик О.М., бібліограф 1 кат. 
 
Закриття та підсумки семінару-тренінгу. 
 
 
Тренінг 3.                                            

28 жовтня 2013 р. Початок: 10.00 
                       (Інтернет-центр ЦБ ім. М.М.Коцюбинського) 
 

Відкриття семінару-тренінгу.                                         
                                                                                          Управління культури міської ради 
                                                                                          Власенко Н.І. директор Чернігівської  



                                                                                          міської ЦБС 
 

1. Міні-тренінг з розробки інформаційного повідомлення щодо популяризації  
е-послуг бібліотекою. 

                                                               Чирик О.М.,бібліограф 1 кат. 
 
 

2.  «План дій бібліотеки до надання послуг е-урядування». Інтерактивне 
анкетування учасників. 

 
                                                            Сурніна Г.П., гол. методист 

                                                                                                    Чирик О.М., бібліограф 1 кат. 
 
Закриття, підсумки та оцінювання циклу семінарів-тренінгів. 
 


