
 Моніторинг якості навчального процесу у 2014 році 
Ефективним засобом удосконалення організації навчання є вивчення 

зауважень і пропозицій слухачів. З цією метою проводиться вхідне і вихідне 
анкетування слухачів. Анкетування пройшли 870 осіб, з них 630 державних 
службовців та 140 посадових осіб місцевого самоврядування.  

Під час анкетування аналізуються питання стосовно проведення зустрічей 
з керівництвом облдержадміністрації та обласної ради, їх тематики, форм 
проведення занять, рівень викладацької майстерності.  Це дає змогу значно 
підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг. 

Результати узагальнення відповідей на запитання анонімної анкети: 
 

1. Чи задоволені слухачі в цілому проведеним навчанням? 
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2. Яку користь від навчання бачать слухачі для себе?  

 

3. Які теми занять Вас найбільше зацікавили? 
Державних службовців місцевих органів виконавчої влади та посадових 

осіб місцевого самоврядування найбільше зацікавили наступні теми:  
 Розвиток законодавства України про державну службу. 
 Керівництво та лідерство в державному управлінні. 
 Правове забезпечення державного управління та державної служби. 
 Управління процесом комунікації у професійних стосунках. 
 Закон України «Про звернення громадян». Особистий прийом громадян, 
розгляд їх звернень. 
 Організація протидії та запобігання проявам корупції в органах державного 
управління. 
 Підготовка службових та розпорядчих документів. 
 Культура ділового спілкування. 
 Земельна реформа в Україні, її реалізація та результати. 
 Особливості планування місцевих бюджетів згідно з бюджетних кодексом 
України. 
 Дотримання законодавства про місцеве самоврядування в Україні та ряд 
інших. 
 

На запитання анкети «Яким формам навчальних занять Ви надаєте 
перевагу?» відповіді посадовців розподілилися так: 
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Державні службовці місцевих органів виконавчої влади в цілому дали таку 
оцінку організаційно-методичного забезпечення навчального процесу: 
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Посадові особи органів місцевого самоврядування оцінили організаційно – 
методичне забезпечення навчального процесу наступним чином: 

Діяльність Центру у звітному періоді була спрямована на створення 
належних умов для безперервного професійного навчання державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням кращих практик. 

Пріоритетні напрями роботи Центру на 2015 рік: 
- забезпечення бездоганної репутації і підтримання відповідного іміджу 

Центру шляхом постійного покращення якості надання освітніх послуг; 
- динамічність та практична спрямованість надання освітніх послуг за 

напрямком 1501 «Державне управління», створення умов для безперервного 
професійного навчання упродовж проходження служби чи здійснення 
відповідних повноважень;  

- продовження активної співпраці з Національним агентством України з 
питань державної служби, Національною академією державного управління при 
Президентові України, Школою вищого корпусу державної служби, Центром 
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу щодо 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, а також працівників територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади; 
 - удосконалення механізму вивчення потреб у підвищенні кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;  

- посилення взаємодії з обласною та районними державними 
адміністраціями, органами місцевого самоврядування з метою практичної 
спрямованості та максимального наближення змісту навчальних програм до 
реальних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
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- розширення співробітництва з територіальними підрозділами 
центральних органів виконавчої влади в частині надання їм освітніх послуг; 
 - модернізація навчальних програм відповідно до перспектив розвитку 
державного управління, місцевого самоврядування, держави і суспільства в 
цілому; 

Особливу увагу під час підвищення кваліфікації управлінців звернути на 
висвітлення наступної тематики:  

 взаємодії з громадськістю в умовах реалізації адміністративної реформи; 
 відкритості та прозорості органів державної влади в контексті 

законодавства про доступ до публічної інформації; 
 державного регулювання закупівель в умовах реалізації адміністративної 

реформи; 
 комунікативної компетентності державних службовців як елементу 

модернізації системи державної служби; 
 стратегічного управління людськими ресурсами; 
 запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в 

органах місцевого самоврядування; 
 державного менеджменту в контексті реалізації адміністративної реформи; 
 функціонального обстеження органів державної влади в умовах реалізації 

адміністративної реформи; 
 впровадження іт-менеджменту в умовах модернізації державної служби; 
 вивчення нового законодавства про державну службу. 

 - забезпечення випереджального характеру навчання, розробка 
ефективних  андрагогічних технологій навчання з метою розвитку знань, умінь 
та навичок, необхідних для ефективного виконання завдань професійної 
діяльності, формування в управлінців державницького світогляду, 
громадянських компетентностей, правосвідомості та професійної етики;  
 - реалізація Програми розвитку лідерства «Формування регіонального 
лідера-управлінця»; 
 - застосування сучасних форм, методів і технологій надання освітніх 
послуг державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування; 

- залучення професіоналів - науково-педагогічних працівників, керівників і 
провідних фахівців органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, депутатів місцевих рад до навчального процесу; 

- поповнення бібліотеки Центру літературою з питань державного 
управління, місцевого самоврядування, інших актуальних питань;  

- розширення видавничої бази Центру з метою забезпечення слухачів 
роздатковими та методично-інформаційними матеріалами; 

- проведення Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», 
а також обласного конкурсу «Кращий за професією» серед посадових осіб 
місцевого самоврядування; 

- розширення практики відео-контактів (конференцій, «круглих столів» 
тощо) з іншими центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також 
усіма зацікавленими у таких обмінах органами влади, установами, закладами; 
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- з метою заощадження бюджетних коштів проведення короткострокових 
семінарів за допомогою сервісу мережі Internet Skype; 

- ширше впровадження елементів дистанційного (очно-заочного) навчання 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Розробка 
методичного забезпечення цієї форми навчання, організація самостійної роботи 
слухачів; 

- налагодження міжнародного співробітництва з питань підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

- надання консультаційно-методичної та організаційної допомоги в 
навчанні посадовців шляхом проведення виїзних практичних занять, виїзних 
тематичних семінарів, вивчення кращих практик управлінської діяльності 
регіону; 

- модернізація та забезпечення функціонування офіційного Web-сайту 
Центру. Висвітлення діяльності Центру у друкованих засобах масової 
інформації; 
         - співпраця із замовниками навчання щодо матеріального та фінансового 
забезпечення діяльності Центру. 

 


