
РЕЗЮМЕ 
Прізвище, ім’я, по-батькові Олексюк Лілія Віталіївна 

Освіта 

Назва закладу, який закінчив(-ла): Київське педагогічне 

училище №3,  
Рік закінчення: 1995 

Спеціальність: «Початкове навчання» 

Кваліфікація за дипломом: вчитель початкових класів 

Назва закладу, який закінчив(-ла): Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

Рік закінчення: 1999 

Спеціальність: «Початкове навчання» 

Кваліфікація за дипломом: учитель початкових класів 

Назва закладу, який закінчив(-ла): «Київський університет 

туризму, економіки і права», 
Рік закінчення: 2003 

Спеціальність: «Правознавство» 

Кваліфікація за дипломом: юрист 

Назва закладу, який закінчив(-ла): Національна академія 

державного управління при Президентові України 

Рік закінчення: 2015 

Спеціальність: «управління суспільним розвитком» 

Кваліфікація за дипломом: магістр управління суспільним 

розвитком 

Навчання в аспірантурі З 01.11.2014 по 16.03.2017 

Науковий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук) 

Шифр та назва наукової спеціальності: спеціальність 

25.00.02 – механізми державного управління 

Рік присвоєння: 2018 

Тема дисертації: «Механізми державного регулювання 

електронного доступу до публічної інформації та відкритих 

даних» 

Досвід роботи 

Березень  - вересень 2018 р. – радник Голови Донецької 

обласної державної адміністрації на громадських засадах 

(виконання договору з надання послуг „Малі 

гранти/стипендії для зміцнення організаційних структур в  

органах влади Донецької та Луганської областей” в рамках 

Проекту ПРООН «Відновлення та розбудова миру» за 

підтримки Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції) 

12.2017 – 01. 2019 старший викладач Всеукраїнського 

центру підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування (Тематика - 

доступ до публічної інформації та захист персональних 

даних) 

11.2014 – 11.2017 аспірант кафедри інформаційної політики 

та електронного урядування Національної академії 

державного управління при Президентові України 

На громадських засадах Голова Всеукраїнської асоціації 

«Інформаційна безпека та інформаційні технології» з 2015 р 

по теперішній час, учасник Української сторони Платформи 

громадянського суспільства Україна – ЄС. 

11.2011- 11.2014 –Державна служба України з питань 

захисту персональних даних (ДСЗПД), Перший заступник 

Голови, 2 ранг державного службовця.  

06.1998 -11.2011 рр  - державне підприємство 



«Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, від 

оператора ІІІ категорії (1998 рік, червень) до заступника 

генерального директора з питань розвитку  підприємства (з 

2005 р по 2011 р.).  

08.1995 – 06.1998 рр. вихователь групи продовженого дня 

ЗОШ №219 м. Києва 

Назви навчальних дисциплін, 

які викладаються 
«Стратегічне управління» та «Регіональне управління». 

Сучасні навчальні технології, 

які використовуються у 

педагогічній практиці 

Технології розвивального навчання (підготовка до практичних 

занять, обговорення актуальних проблем згідно з тематикою 

практичного заняття), інтерактивні технології навчання (міні-

диктанти, тематичні тести, кросворди, інтерактивна дошка, 

ситуаційні вправи, метод малих груп, метод «кейс-стаді», 

«принцип сандвіча»); технології колективно-групового 

навчання (семінар-тренінг, аналіз ситуації, вирішення 

проблем); технології ситуативного моделювання (розігрування 

ситуацій за ролями); технологія творчої особистості 

(вираження власної думки під час участі у семінарі); блочно-

модульна технологія (підготовка доповіді, презентації, 

написання модульної контрольної роботи). 

Публікації 

Загальна кількість, всього: 21 

у тому числі: 

1) статті: 

у наукових фахових виданнях (в інших наукометричних базах 

даних): 6 

в інших наукових виданнях (в т. ч. інших наукометричних 

базах даних): 2  

2) матеріали міжнародних науково-практичних конференцій: 8 

3) аналітичні звіти та інші статті: 5 

Підвищення кваліфікації  

У 2012 році взяла участь у роботі “Програми розвитку 

лідерства- 2012” Національного агентства України з питань 

державної служби та підвищила професійну компетентність.  

У 2017 році успішно пройшла навчальний тренінг «Угода 

про асоціацію: правовий орієнтир для українських юристів» 

у Національному юридичному університеті імені Ярослава 

Мудрого (Харків). 

Відзнаки (назва, статус, ким 

видано, коли) 

1. У 2015 році нагороджена почесною грамотою 

Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

Рівень володіння іноземними 

мовами (вказати) 
Англійська – Upper mediate (сертифікат), російська - вільно. 

Особисті сильні риси 

характеру (не більше 7 за 

значущістю) 

Цілеспрямованість, наполегливість, працездатність, 

відповідальність, ретельність, сумлінність, старанність 

Хоббі, улюблені заняття 
Громадська діяльність, інформаційна діяльність та  право,  

інформатизація, технології, історія, психологія 

Контактні номери телефонів 

Електронна адреса 

+380675001015 

lyyaol7@gmail.com 

 

mailto:lyyaol7@gmail.com

