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№
з/п

Тема заняття

К-сть
годин

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації за професійною програмою державних
службовців категорії В апарату та структурних підрозділів обласної державної
адміністрації, які на підвищували кваліфікацію більше 3 років,
22.01.2018 –25.01.2018
19.02.2018 – 23.02.2018
Форма
заняття

Викладач

Модуль ЗН-1. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Організаційне забезпечення
1.
2 Практичне
Білокінь Микола Іванович,
діяльності місцевих
заняття
заступник голови-керівник апарату
державних адміністрацій у
Полтавської обласної державної
контексті реформування
адміністрації
державного управління.
2.
Основи публічного
2
ЛекціяЛахижа Микола Іванович,
управління та
дискусія
перший заступник директора
адміністрування. Політика
Регіонального центру з надання
європейської інтеграції як
БВПД у Полтавській області,
стратегічний вибір України.
доктор наук з державного
управління, професор
3.
Політична система України:
2 Лекція
Стрілець Василь Васильович,
сучасний стан та основні
професор кафедри суспільного
тенденції розвитку.
урядування Всеукраїнського центру
підвищення кваліфікації державних
службовців та працівників органів
місцевого самоврядування, доктор
історичних наук
4.
Територіальна організація
2 Практичне
Дудка Ірина Анатоліївна,
влади та реформа місцевого
заняття.
голова громадської організації
самоврядування. Правові
Скайп„Інститут розвитку територіальних

№
з/п

5.

Тема заняття
аспекти формування територій
спроможних територіальних
громад.
Національна ідея першооснова формування
соборності України.

К-сть
годин

2
Форма
заняття
включення
з ОТГ
2

Круглий
стіл

Викладач
громад Полтавщини”

Петренко Ірина Миколаївна,
професор кафедри педагогіки та
суспільних наук ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і
торгівлі», доктор історичних наук
Передерій Ірина Григорівна,
завідувач кафедри українознавства,
культури та документознавства
Полтавського національного
технічного університету
імені Юрія Кондратюка, доктор
історичних наук, доцент
Модуль ЗН-2. ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ
СЛУЖБИ
5.
Державна служба як публічно- 1 Практичне Тімощук Артем Олександрович,
правовий інститут та різновид
заняття
заступник начальника
управлінської діяльності.
Міжрегіонального управління
Впровадження нового
Нацдержслужби у Полтавській та
законодавства про державну
Кіровоградській областях
службу.
6.
Професійний розвиток
2 Практичне Лях Наталія Василівна начальник
персоналу державної служби:
заняття
відділу управління персоналом
компетентністний підхід.
апарату облдержадміністрації
Цикозіна Валентина Іванівна,
головний спеціаліст відділу
управління персоналом апарату
облдержадміністрації
7.
Основні принципи та засади
2
Лекція з
Лосєв Сергій Якович,
доброго урядування.
елементами начальник управління кадрового,
тренінгу
інформаційного та господарського
забезпечення Департаменту
фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації
8.
Розвиток англомовної
2 Практичне
Грінченко Наталія
комунікативної
заняття
Олександрівна,
компетентності.
доцент кафедри іноземної філології та
перекладу Полтавського
національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка,
кандидат філологічних наук
Модуль ЗН-3 ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
9.
Антикорупційна політика
2 Практичне
Лобач Катерина Василівна,
держави.
заняття
доцент кафедри правознавства
Полтавського національного
педагогічного університету імені

№
з/п

Тема заняття

К-сть
годин

3
Форма
заняття

Викладач

В.Г.Короленка, кандидат
історичних наук
10.
Корупційні ризики в
2 Практичне
Безуглий Геннадій Іванович,
діяльності публічних
заняття
начальник відділу з питань
службовців. Запобігання та
запобігання та протидії корупції,
врегулювання конфлікту
взаємодії з правоохоронними
інтересів на державній службі.
органами та оборонної роботи
апарату облдержадміністрації
МОДУЛЬ ЗН-4. ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
11.
Регіональна економічна
2 Тематична
Дубіщев Віктор Петрович –
політика. Стратегія розвитку
зустріч
завідувач кафедри економічної теорії
Полтавської області на період
та регіональної
до 2020 року.
економіки Полтавського
національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка
завідувач кафедри, доктор
економічних наук, професор
Модуль ЗН-5. ГУМАНІТАРНО-СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
Конституційні
засади,
12.
2
Лекція з
Жалій Тамара Віталіївна,
сутність гуманітарної та
елементам
докторант кафедри правознавства
соціальної політики
тренінгу
Полтавського національного
держави. Правове
педагогічного університету імені
забезпечення дотримання
В.Г.Короленка, доцент, кандидат
прав людини в Україні:
історичних наук
вітчизняний та міжнародний
досвід.
13.

Реалізація соціальної політики
держави у Полтавській
області. Допомога внутрішньо
переміщеним особам.
Надання соціальних допомог,
пільг, субсидій, соціальних
гарантій.
Взаємодія органів влади та
громадянського суспільства.

1

Тематична Корнієнко Людмила Василівна,
зустріч
директор Департаменту соціального
захисту населення
облдержадміністрації

2

Лекція з
елементам
тренінгу

15.

Формування та реалізація
державної політики у сфері
пенсійного забезпечення.

1

16.

Розвиток правових
компетентностей державних
службовців. Безоплатна

2

14.

Жалій Тамара Віталіївна,
докторант кафедри правознавства
Полтавського національного
педагогічного університету імені
В.Г.Короленка, доцент, кандидат
історичних наук
Практичне Товстоножко Ірина Вячеславівна,
заняття
начальник управління пенсійного
запбезпечення Головного управління
Пенсійного Фонду України в
Полтавській області
Практичне
Черчатий Олександр Іванович,
заняття
директор Регіонально центру з
надання БВПД у Полтавській

№
з/п

17.

Тема заняття
правова допомоги та механізм
реалізації права на безоплатну
вторинну правову допомогу.
Відкритість та прозорість
органів державної влади в
контексті законодавства про
доступ до публічної
інформації.

К-сть
годин

4
Форма
заняття

області, кандидат наук з
державного управління
2

Лекція

Кульчій Інна Олексіївна,
доцент кафедри державного
управління і права
Полтавського національного
технічного університету
імені Юрія Кондратюка, кандидат
наук з державного управління
Практичне
Московець Наталія Олексіївна,
заняття
член обласного комітету
доступності, викладач української
жестової мови
Тематична Пилипенко Вікторія Миколаївна,
зустріч
заступник директора-начальник
управління інформації
Департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю

18.

Про активізацію роботи щодо
забезпечення прав людей з
інвалідністю.

2

19.

Формування позитивного
образу України шляхом
висвітлення об’єктивної
інформації про конкурентні
переваги, сильні сторони,
вагомі досягнення держави.

1

20.

Підтримка культурних,
історичних об’єктів України
як ефективне просування її
інтересів та популяризація в
світі.
Створення системних і
комплексних умов для
формування позитивного
туристичного іміджу країни.

2

Практичне
заняття

4

Виїзне
практичне
заняття

21.

Викладач

Вождаєнко Валентина
Володимирівна,
заступник начальника управління
культури облдержадміністрації

Оніщук Лариса Миколаївна,
заступник начальника Управління
інфраструктури та туризму
облдержадміністрації, кандидат
педагогічних наук
Модуль ФН-1-2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
22. Планування роботи й робочого 3
Тренінг
Карманенко Василь Васильович,
часу державного службовця
заступник директора з виховної
(тайм-менеджмент).
роботи інститут економіки,
управління та інформаційних
технологій, асистент кафедри
педагогіки та суспільних наук
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»,
23. Закон України «Про звернення 2 Практичне
Балагура Валерій
громадян». Особистий прийом
заняття
Володимирович,
громадян, розгляд їх звернень
начальник відділу роботи зі
Прийом громадян, проведення
зверненнями громадян апарату
переговорів, офіційних
облдержадміністрації
зустрічей, засідань, нарад.
24. Контроль та виконавська
2 Практичне
Бондарук Юлія Іванівна,
дисципліна в органах
заняття
начальник відділу контролю

№
з/п
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Тема заняття
виконавчої влади.
Професійне вигорання:
причини виникнення та
напрями усунення.

К-сть
годин

5
Форма
заняття

Викладач

апарату облдержадміністрації
Степанова Лариса Валентинівна,
доцент кафедри управління
персоналом та економіки праці ВНЗ
Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»,
кандидат економічних наук
Тренінг
Ефективні комунікації.
3
Фалєєва Юлія Олександрівна,
Управління конфліктами в
психолог Головного управління
колективі.
ДСНС України в Полтавській
області,
Зось-Кіор Микола Валерійович,
професор кафедри менеджменту та
логістики Полтавського
національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка,
доктор економічних наук
Використання сучасних
2 Практичне
Шевченко Владислав
заняття
інформаційних технологій у
Олександрович,
діяльності органів влади.
провідний інженер-електронік
Особливості роботи з
відділу інформаційноофісними програмами.
комп’ютерного забезпечення
апарату облдержадміністрації
Модуль ФН-2 ДІЛОВЕ УКРАЇНСЬКЕ МОВЛЕННЯ
Розвиток державної мовної
3 Практичне Дорошенко Лариса Володимирівна,
політики. Писемна форма
заняття
начальник навчально-методичного
спілкування державних
відділу Центру
службовців.
Документування управлінської 2 Практичне Гудим Валентина Володимирівна,
діяльності. Підготовка
заняття
директор Державного архіву
документів до здачі в архів.
Полтавської області
Усне ділове спілкування.
Мистецтво публічного
виступу.

3

Тренінг

3

Практичне
заняття з
елементами
тренінгу

Каюн Вікторія Олександрівна,
начальник навчально-методичного
відділу Полтавського юридичного
інституту Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого, кандидат
історичних наук
Модуль ФН-3. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
31. Формування позитивного
2 Практичне
Воронько-Невіднича Тетяна
іміджу органів публічної
заняття
Вікторівна,
влади.
доцент кафедри менеджменту
Полтавської державної аграрної
академії, кандидат економічних
наук

№
з/п

К-сть
годин

6
Тема заняття

Форма
заняття

Викладач

Модуль ФВ-3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І
ЧОЛОВІКІВ
32.

Впровадження гендерних
підходів у діяльність органів
влади.

33.

Підсумковий контроль

Аудиторних годин

3

Практичне Стрельнік Олена Олександрівна,
заняття з
доцент кафедри філософії
елементами
Полтавського національного
тренінгу
технічного університету імені
Ю.Кондратюка, кандидат
соціологічних наук

Контроль знань слухачів
2 Тестування Осипенко Наталія Михайлівна,
директор Центру
Лях Наталія Василівна, начальник
відділу управління персоналом
апарату облдержадміністрації
Дорошенко Лариса Володимирівна,
начальник навчально-методичного
відділу Центру
72

Самостійна робота

36

Всього годин

108

№
з/п

Тема заняття

К-сть
годин

Тематичний короткостроковий семінар-тренінг
«Розвиток професійних компетентностей державного службовця»
26. 01.2017
Форма
заняття

1.

Командна робота та взаємодія.

6

Тренінг

Викладач
Нестуля Світлана
Іванівна,
доцент кафедри управління
персоналом та економіки
праці ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
кандидат історичних наук

