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Інформація  
про діяльність Полтавського обласного центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій  

у 2014 році та пріоритетні напрями роботи на 2015 рік. 
Відповідно до положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 

роки, інших нормативно-правових актів, діяльність Полтавського обласного 
центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій (далі – Центр) у звітному періоді була направлена на реалізацію 
стратегічних та пріоритетних завдань розвитку державної служби, служби в 
органах місцевого самоврядування щодо підвищення рівня професійної 
компетентності кадрового складу органів влади на регіональному рівні. 

Структура Центру включає 2 відділи та  бухгалтерську службу, кадровий 
склад - 12 штатних працівників, з них 3 державних службовці. Центр має 
комп’ютерний клас, бібліотеку, матеріальна база закладу дозволяє забезпечувати 
процес підвищення кваліфікації кадрів на належному рівні. 

У 2014 році навчальний процес забезпечувався на погодинній основі 177 
викладачами, з них 11 докторів наук, 22 кандидати наук та 144 працівники 
органів державної влади та місцевого самоврядування.  

 
І. Організація навчального процесу 

Підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад, 
посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VII категорій посад та депутатів 
місцевих рад протягом звітного періоду здійснювалася згідно з планами-
графіками, затвердженими розпорядженнями голів Полтавської обласної 
державної адміністрації та Полтавської обласної ради за погодженням з 
Національним агентством України з питань державної служби. Підвищення 
кваліфікації державних службовців територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади та працівників підприємств, установ і організацій 
здійснювалася відповідно до укладених угод. 

Організація підвищення кваліфікації здійснювалася відповідно до 
пріоритетних напрямів державної політики, на виконання заходів державних і 
регіональних програм та з урахуванням рекомендацій Нацдержслужби України. 

Упродовж 2014 року у Центрі за різними видами навчання підвищили 
кваліфікацію 3415 осіб, з них 1418 державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади, 519 державних службовців територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, 1192 посадові особи органів місцевого 
самоврядування, 45 депутатів місцевих рад та членів громадських рад, 214 
працівників підприємств, установ і організацій та 27 студентів випускних курсів 
вищих навчальних закладів м.Полтави – слухачів тематичного постійно діючого 
семінару «Формування регіонального лідера-управлінця». 
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Рис. 1 Показники підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій за 2014 рік 
 

Інформація про кількісні показники підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на базі Центру у 2014- 
2013 роках за категоріями посад та за видами навчання наведена у додатках 1-4. 

Впродовж звітного періоду підвищення кваліфікації за професійними 
програмами пройшли 264 особи, з них 179 державних службовців місцевих 
органів виконавчої влади та 85 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

За програмами тематичних постійно діючих семінарів пройшли 
підвищення кваліфікації 498 осіб, з них 330 державних службовці місцевих 
органів виконавчої влади, 2 державних службовців територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, 108 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, 31 працівник підприємств, установ, організацій та 27 студентів 
ВНЗ м. Полтави. 

За програмами тематичних короткострокових семінарів підвищили 
кваліфікацію 2343 особи, з них 769 державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади, 517 державних службовців територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, 814 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, 45 депутатів місцевих рад та членів громадських рад та 178 
працівників підприємств, установ і організацій. 

За програмами тренінгів, як окремого виду навчання, пройшли підвищення 
кваліфікації 176 осіб, з них 43 державних службовці місцевих органів виконавчої 
влади, 128 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 5 працівників 
підприємств, установ і організацій. Для секретарів сільських, селищних рад 
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протягом звітного періоду спільно з Управлінням державної служби Головного 
управління державної служби України в Полтавській області проводилися 
тренінги «Актуальні питання організації роботи з кадрами в органах місцевого 
самоврядування». Державні службовці та посадові особи органів місцевого 
самоврядування підвищили кваліфікацію на тренінгах «Підготовка 
інвестиційних проектів (програм) соціально-економічного розвитку територій», 
«Реформи децентралізації», «Інформаційне забезпечення діяльності органів 
виконавчої влади» та інших. 

Крім того, протягом 2014 року практичні заняття з елементами тренінгу (до 
4 навчальних годин) за темою «Керівництво та лідерство в державному 
управлінні», «Управління процесом комунікацій у професійних стосунках. 
Стратегії управління стресами», «Впровадження гендерних підходів у діяльність 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування», «Корпоративна культура 
та етика. Культура ділового спілкування», «Проект розвитку територіальної 
громади як спосіб вирішення місцевих проблем з використанням ініціатив 
населення» та інші проводилися в рамках підвищення кваліфікації за 
професійними програмами та тематичними семінарами. Участь у них взяли 2562 
особи, з них 1454 державні службовці місцевих органів виконавчої влади, 231 
державний службовець територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади, 850 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 27 
студентів випускних курсів вищих навчальних закладів м. Полтави (в рамках 
навчання на тематичному постійно діючому семінарі «Формування регіонального 
лідера - управлінця»). 

За програмами самоосвіти протягом 2014 року пройшли підвищення 
кваліфікації 65 осіб, з них 57 посадових осіб органів місцевого самоврядування 
та 9 державних службовців місцевих органів виконавчої влади. Крім того, 
відповідно до діючого законодавства, сертифікати про підвищення кваліфікації 
за програмою самоосвіти отримали 69 державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади - учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець». Також на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного 
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та з метою 
підвищення рівня професійної компетенції учасників конкурсу у 2014 році на 
базі Центру проведено тематичний короткостроковий семінар «Організаційно-
правові засади державної служби», в якому взяли участь 35 державних 
службовців місцевих державних адміністрацій.  

Активно проводилася робота з виконання державних і регіональних 
програм та нормативно-правових актів органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.  

На виконання заходів щодо реалізації Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні впродовж 2014 року в 
навчальних заходах з питань участі громадськості у процесі формування та 
реалізації державної і регіональної політики взяли участь 675 осіб, з них 315 
державних службовців органів виконавчої влади, 242 посадові особи органів 
місцевого самоврядування, 118 членів громадських організацій, працівників 
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підприємств, установ і організацій.  
На виконання пункту 4 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 2013 року №1072 теми щодо впровадження 
електронного урядування включено до професійних програм, програм тематичних 
постійно діючих і короткострокових семінарів. З даної теми також підготовлені 
методичні рекомендації ”Готовність України до впровадження е-урядування”. 
Всього впродовж 2014 року в навчальних заходах, програмами яких передбачено 
розгляд питання щодо впровадження електронного урядування взяли участь  240 
осіб, з них  166 державних службовців місцевих державних адміністрацій та 74  
посадові особи органів місцевого самоврядування.  

З метою вивчення антикорупційного законодавства протягом 2014 року 
було проведено 16 тематичних семінарів. Також це питання розглядалося в 
рамках навчання за професійними програмами. Впродовж звітного періоду з 
питань запобігання та протидії корупції підвищили кваліфікацію 2188 осіб, з них 
987 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 277 державних 
службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 
914 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 10 працівників 
підприємств, установ і організацій.  

Крім цього, 544 особи, з них 179 державних службовців місцевих 
державних адміністрацій, 270 державних службовців територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади, 95 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування взяли участь у навчальних заходах, програмами яких 
передбачено розгляд питання щодо детінізації доходів та відносин у сфері 
зайнятості населення.  

Впродовж 2014 року з метою посилення фінансової дисципліни було 
проведено 3 тематичних семінари, низку круглих столів та тематичні дискусії. 
До навчальних програм включено теми «Децентралізація фінансової системи, 
зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування», 
«Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності посадових 
осіб місцевого самоврядування за корупційні дії. Посилення контролю за 
дотриманням вимог бюджетного законодавства». Всього у 2014 році на базі 
Центру було проведено 12 навчальних заходів для посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, відповідальних за формування та виконання місцевих 
бюджетів, участь у яких взяли 427 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

Питання вивчення нового законодавства про державну службу та службу в 
органах місцевого самоврядування були включені до навчальних програм 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, також спільно з Управлінням державної служби 
Головного управління державної служби України в Полтавській області 
проведено 4 виїзних тематичних семінари за даним напрямом. Впродовж 2014 
року з питань щодо вивчення нового законодавства на базі Центру підвищили 
кваліфікацію 1134 особи, з них 1100 державних службовців місцевих органів 
виконавчої влади, 131 державний службовець територіальних підрозділів 
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центральних органів виконавчої влади та 829 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, 7 депутатів місцевих рад та 57 працівників підприємств, 
установ і організацій. 

Значна увага приділялася питанню поглиблення знань державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо мовної політики 
України, ділової української мови та документування управлінської діяльності. 
Протягом 2014 року було проведено 11 тематичних семінарів з питань реалізації 
державної мовної політики, документування управлінської діяльності, на яких 
підвищили кваліфікацію 362 особи, з них 45 державних службовців апарату та 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, 177 посадових осіб 
органів місцевого самоврядування, 76 державних службовців територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади, 64 працівники підприємств, 
установ і організацій. До професійних програм підвищення кваліфікації 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування включено 
модуль «Ділове українське мовлення та документування управлінської 
діяльності», ця тема розглядалася в рамках програм тематичних семінарів. 
Всього протягом звітного періоду з питань мовної політики та ділового 
українського мовлення в рамках навчальних програм підвищили кваліфікацію 
832 особи, з них 376 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 
76 державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади та 316 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 64 
працівники підприємств, установ і організацій.  

На виконання Плану заходів на 2014 рік обласної Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки «Успішна Полтавщина – заможна територіальна 
громада. Будуємо разом», затвердженого рішенням шістнадцятої сесії 
Полтавської обласної ради шостого скликання від 23 травня 2013 року, Центром 
спільно з Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації протягом 
2014 року проведено 3 тематичні короткострокові семінари - тренінги 
«Підготовка інвестиційних проектів (програм) соціально-економічного розвитку 
територій», за програмами яких пройшли підготовку 39 осіб, з них 5 державних 
службовців райдержадміністрацій, 29 працівників апаратів місцевих рад, 
відповідальних за підготовку проектів регіонального розвитку та 5 працівників 
державних підприємств, установ і організацій. До навчальних програм 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування включалися теми щодо розвитку ресурсної бази 
органів державної влади в рамках розвитку співробітництва з європейськими 
інституціями, міжнародними фінансовими та донорськими організаціями (всього 
397 осіб).  

На виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» розділу 7 Державної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року 
«Підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2013 року № 717, Державної програми з утвердження гендерної 
рівності в українському суспільстві, з метою підвищення гендерної культури 



 7  

державних службовців впродовж 2014 року на базі Центру у 2014 році було 
проведено 6 навчальних заходів з питань гендерної політики, на яких підвищили 
кваліфікацію 142 особи, з них 71 державний службовець місцевих державних 
адміністрацій та 71 посадова особа органів місцевого самоврядування.  

Значна увага у 2014 році приділялася питанням щодо залучення молоді до 
державної служби. На виконання Указу Президента України від 1 лютого 2012 
року № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 
роки» з метою залучення до роботи у сфері державного управління здібних 
випускників вищих навчальних закладів на базі Центру у 2014 році 27 студентів 
випускних курсів вищих навчальних закладів м. Полтави III-IV рівнів 
акредитації пройшли підготовку за програмою тематичного постійно діючого 
семінару «Формування регіонального лідера - управлінця». Спільно з 
регіональним Управлінням державної служби, облдержадміністрацією, на базі 
Центру проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань 
державної кадрової політики.  

Всього впродовж звітного періоду з питань залучення молоді до державної 
служби пройшли підготовку 132 особи, з них 105 державних службовців органів 
виконавчої влади та 27 осіб з числа студентської молоді. 

Також до професійних програм підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі: 
«Європейський Союз: повноваження, права та інституції», «Європейська та 
євроатлантична інтеграція України». Впродовж 2014 року навчальні заходи з питань 
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва були проведені для 
629осіб, з них 379 державних службовців місцевих органів виконавчої влади, 15 
державних службовців територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади та 205 посадових осіб органів місцевого самоврядування та 30 
депутатів місцевих рад. 

Впродовж 2014 року в рамках реалізації навчальних програм відповідно до 
планів – графіків підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації державних 
службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади 
значна увага приділялася підвищенню кваліфікації державних службовців та 
посадових осіб з питань щодо інформатизації органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування (пройшли навчання 270 осіб), доступу до публічної 
інформації (пройшли навчання 489 осіб), соціальної політики (підвищили 
кваліфікацію 1374 особи), місцевого розвитку (пройшли навчання 1295 осіб). 

У 2014 році на базі Центру проведено навчання за програмою тематичного 
постійно діючого семінару «Державна політика та нормативне регулювання у 
сфері надання адміністративних послуг» для державних службовців апаратів 
райдержадміністрацій, працівників міськвиконкомів, до повноважень яких 
належать питання надання адміністративних послуг (32 особи, з них 25 
державних службовців апаратів районних державних адміністрацій VI-VII 
категорій посад та 7 посадових осіб міськвиконкомів V категорії посад) та 2 
тематичні короткострокові семінари для адміністраторів центрів надання 
адміністративних послуг на яких підвищили кваліфікацію 74 особи. Тема 
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«Державна політика та нормативне регулювання у сфері надання 
адміністративних послуг» була включена до розкладів занять підвищення 
кваліфікації за професійними програмами та програмами тематичних семінарів 
для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування. 
Всього впродовж 2014 року підготовку з питань щодо здійснення 
адміністративних послуг в рамках підвищення кваліфікації за різними 
навчальними програмами пройшли 270 осіб, з них 175 державних службовців 
місцевих органів виконавчої влади (з них 74 працівники центрів надання 
адміністративних послуг) та 95 посадових осіб органів місцевого 
самоврядування.  

На виконання п.4 розпорядження голови облдержадміністрації від 
12.09.2013 № 404 «Про забезпечення дотримання законодавства про державну 
службу, запобігання і протидію корупції та виконання завдань щодо здійснення 
місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній 
території» та з метою розвитку знань, умінь та навичок, необхідних для 
ефективного виконання завдань професійної діяльності посадовців, формування 
державницького світогляду, правосвідомості та професійної етики на базі Центру 
відбулося навчання за програмою розвитку лідерства для державних службовців 
апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, зарахованих до 
кадрового резерву на посади II-III категорії, посадових осіб виконавчого 
комітету Полтавської міської ради (25 осіб).  

На виконання Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, 
затвердженої Указом Президента України від 01.02.2012 року № 45, Центром 
впродовж 2014 року здійснювалися заходи, спрямовані на формування 
корпоративної культури державних службовців та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування. 

До навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців 
органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування 
включено теми «Поняття корпоративної культури та етики. Культура ділового 
спілкування», «Імідж державного службовця. Мистецтво самопрезентації», 
«Реалізація державної кадрової політики в органах влади. Спеціальне 
законодавство, що регулює питання проходження державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування». 

На виконання рішення сесії обласної ради «Про Програму підвищення 
кваліфікації спеціалістів бюджетної сфери – членів тендерних комітетів 
бюджетних організацій області», відповідно до затверджених в установленому 
порядку навчальних програм, в Центрі продовжується підготовка спеціалістів за 
даним напрямом. Впродовж 2014 року було проведено 3 тематичних семінари з 
питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель, за програмами 
яких підвищила кваліфікацію 41 особа. 

Протягом звітного періоду було проведено 2 науково-практичні 
конференції. 

Центром спільно з Управлінням державної служби ГУДС України в 
Полтавській області реалізується пілотний проект «Розвиток спроможності 
державної служби у сфері європейської інтеграції». Проект покликаний сприяти 
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удосконаленню відносин держави і громадянського суспільства, зростанню 
поінформованості державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування про ЄС та перспективи євроінтеграції України, підвищенню 
ефективності діяльності державної служби шляхом впровадження сучасних 
методів роботи, вивченню та впровадженню нових управлінських технологій, 
підготовці фахівців у сфері європейської інтеграції. У рамках проекту Центр взяв 
участь в організаційному забезпеченні проведення IX Всеукраїнської конференції 
за міжнародною участю «Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду 
удосконалення діяльності органів влади», підготовці та виданні тез конференції. 

 На виконання завдань Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Полтавській області на 2013-2015, затвердженої сесією обласної ради від 28 
лютого 2013 року, на базі Центру у жовтні 2014 року проведено II регіональну 
науково-практичну конференцію «Місцеве самоврядування: сьогодні і завтра» та 
регіональний щорічний конкурс «Кращий за професією» серед посадових осіб 
місцевого самоврядування у номінаціях «Краща посадова особа сільської, 
селищної, міської ради», «Кращий сільський, селищний, міський голова», 
«Краща посадова особа районної, обласної ради». В конкурсі взяли 57 посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, які, в рамках підготовки до конкурсних 
випробувань, пройшли підвищення кваліфікації за програмою самоосвіти.  

 
ІІ. Навчально-методична робота 

Враховуючи сучасні потреби державотворення, процеси професіоналізації 
державного управління та місцевого самоврядування, діяльність Центру в 2014 
році була спрямована на забезпечення навчального процесу усіма необхідними 
матеріалами та методичними розробками. Зокрема на удосконалення методів і 
форм навчання, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, 
забезпечення методичної, консультаційної, інформаційної допомоги слухачам 
під час навчання,  удосконалення та впровадження різних форм контролю якості 
навчання. 

З метою забезпечення системності роботи з підвищення кваліфікації 
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування основну увагу 
було зосереджено на розробці й оновленні навчальних програм та навчально-
методичних матеріалів, що є основою організації навчального процесу на 
високому професійному рівні. Протягом  року було розроблено:  

 - 35 навчальних програм за основними видами підвищення кваліфікації; 
 - 6 підручників і навчальних посібників; 
 -  інструктивно-методичні матеріали до 31 практичного заняття;  
 - 16 матеріалів для контролю з перевірки рівня знань слухачів; 
 - комплексне тестування ІІ-го туру обласного конкурсу „Краща посадова 

особа місцевого самоврядування”; 
- методичне забезпечення очно-заочного навчання за професійною 

програмою державних службовців V-VII категорій посад.  
Це дало змогу проводити навчання з підвищення кваліфікації слухачів 

відповідно до існуючих потреб, шляхом актуалізації змісту навчання, 
оперативного реагування на потреби сьогодення.  
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Навчально-методичний супровід підвищення кваліфікації здійснюють 177 
позаштатних викладачів, у тому числі: професори/доктори наук – 11;  кандидати 
наук / доценти – 22;  викладачі-практики – 144. 

Викладацьким складом та працівниками Центру підготовлено та видано 
методичні матеріали, зокрема: 

1. Публічна адміністрація республіки Польща. – Посібник./ Лахижа М.І.   
2. Методика  розробки стратегії розвитку сільської громади.          

Лозинська Т.М., Малько Ю. С., Дорофеєв О.В., Іваніна О.В.  
3. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні. Методичні матеріали / Укладачі: Лахижа М.І., Осипенко Н.М.,   
Черчатий О.І.  

4. Пам’ятка з питань кадрової роботи в органах місцевого самоврядування. 
(для секретарів сільських, селищних рад). Черчатий О.І., Лахижа М.І.,           
Бубир Л.Г., Бойко С.П., Клименко І.В.  

5. Розвиток політичної думки. – Навчально-методичний посібник./ 
Стрілець В.В.  

6. Методичні матеріали з питань дотримання антикорупційного 
законодавства посадовими особами місцевого самоврядування. Ізюмець Н.М. 

7. Методичні матеріали „Готовність України до впровадження                    
Е-урядування.” Писаренко В.П. 

8. Методичні рекомендації з організації роботи із зверненнями громадян 
для працівників органів державної виконавчої влади. Балагура В.В. 

9. Організація роботи із зверненнями громадян на рівні місцевих органів 
державної виконавчої влади. Методичні рекомендації. Балагура В.В. 

10. Стратегічне управління людськими ресурсами як елемент модернізації 
системи державної служби. Методичні рекомендації. Іванченко В.Г., Лях Н.В., 
Цикозіна В.І., Якименко Л.М.  

11. Методичні матеріали до теми „Правове забезпечення прав людини в 
Україні”. Жалій Т.В. 

12. Методичні матеріали до теми ”Фінансові засади функціонування 
місцевого самоврядування: вітчизняний та міжнародний досвід.” Жалій Т.В. 

13. Формування регіонального лідера-управлінця. Робочий зошит для 
студентів випускних курсів вищих навчальних закладів м. Полтави.          
Нестуля О.О., Нестуля С.І., Осипенко Н.М. 

14. Формування регіонального лідера-управлінця. Робочий зошит 1. 
Модульна програма для державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, учасників конкурсу ”Кращий державний службовець”. Нестуля 
О.О., Осипенко Н.М., Нестуля С.І., Дорошенко Л.В. 

15. Формування регіонального лідера-управлінця. Робочий зошит 2. 
Модульна програма для державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, учасників конкурсу ”Кращий державний службовець”. Нестуля 
О.О., Осипенко Н.М., Нестуля С.І., Дорошенко Л.В. 

16. Формування регіонального лідера-управлінця. Робочий зошит 3. 
Модульна програма для державних службовців, учасників конкурсу ”Кращий 
державний службовець”. Нестуля О.О., Осипенко Н.М., Нестуля С.І.,  
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Дорошенко Л.В. 
17. „Психологічна компетентність у професійних стосунках. Стратегії 

подолання стресових станів”. Методичні рекомендації. Новак О.О. 
18. Методичні матеріали до семінару-тренінгу „Управління стресом та 

попередження його проявів”. Тодорова І.С. 
19. Механізм надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми. Методичні матеріали. Шкоденко Н.А., Калапіщак Л.А. 
20. Взаємодія з громадськістю в умовах реалізації адміністративної 

реформи.  Методичні рекомендації Отич О.А. 
21. Професійна лексика та граматичні форми щодо підготовки 

управлінських документів. Мова ділових паперів. Методичні матеріали.  
Цикозіна В.І. 

Впродовж року регулярно поповнювалися електронні ресурси бібліотеки 
Центру та бібліотечний фонд.  

У Центрі функціонує навчально-методична рада, діяльність якої 
спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг та допомогу 
викладачам-практикам у роботі з дорослою аудиторією.  

У звітному періоді проведено роботи щодо поліпшення структури та 
дизайну нового офіційного веб-сайту Центру, регулярно здійснювалося його 
інформаційне наповнення, створювалися нові розділи та блоки.  

Постійно проводилися роботи з інформаційного наповнення баз даних 
«Бібліотечний фонд», «Електронний реєстр викладачів» та «Слухачі». Проведено 
роботу з організації та забезпечення технічного супроводу започаткованих у 
Центрі короткострокових семінарів за допомогою сервісу мережі Internet Skype.  

Впродовж звітного періоду працівниками Центру підготовлено тези для 
участі в конференціях: 

- „Формування регіонального лідера як необхідна умова вдосконалення 
кадрового потенціалу”. - Науково-практична конференція „Підготовка фахівців у 
галузі знань „Державне управління”: вимоги до змісту та відповідність сучасним 
викликам”. НАДУ, Київ, 2014 р. - Осипенко Н.М., Захарова Н.М.  

- „Професіоналізм посадових осіб місцевого самоврядування – запорука 
ефективної життєдіяльності територіальних громад”. ІІ регіональна науково-
практична конференція „Місцеве самоврядування: сьогодні і завтра”. ЦППК, 
Полтава, 2014 . - Осипенко Н.М., Дорошенко Л.В. 

- „Інноваційні підходи до процесу підвищення професійної компетентності 
державних службовців”. – ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція „Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду 
удосконалення діяльності органів влади”. Полтава, 2014. - Дорошенко Л.В. 

ІІІ. Моніторинг якості навчального процесу 
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 
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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? 
 

 
 

2. Яку користь від навчання бачать слухачі для себе?  
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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: 

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. 
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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; 

- 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 
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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; 

- 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. 

 
Директор                                                                                     Н.М.Осипенко 
 
 
 
Рябцева, 72921 
Дорошенко, 73686 
 


