ЗВІТ
про діяльність Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій у 2010 році
та основні напрями діяльності на 2011 рік
Робота Центру в 2010 році здійснювалась згідно з Конституцією України,
Законами України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого
самоврядування”, “Про вищу освіту”, чинними нормативно-правовими актами з
питань державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування, Статутними завданнями й була
спрямована на забезпечення виконання Указів Президента України, постанов і
доручень Кабінету Міністрів України, вимог Головдержслужби України,
розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень сесій обласної
ради щодо удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, дієвого
кадрового резерву для державної служби.
Загалом діяльність Центру була спрямована на підвищення якості
освітніх послуг, що надаються закладом.
В першому півріччі 2010 року Запорізький центр перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів успішно пройшов процедуру ліцензування в
Міністерстві освіти і науки України і один із перших серед Центрів отримав
ліцензію на здійснення освітньої діяльності з підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій галузі знань, напряму
підготовки 1501 “Державне управління”.
Основними організаційними формами навчання у 2010 році були одно-,
двотижневі курси за професійними програмами; активно використовувались
одно-, дводенні короткотермінові тематичні семінари та виїзні практичні
семінари в районах області. До кожного семінару, диференційовано для кожної
групи слухачів, розроблялись навчально-тематичні плани з визначеним
викладацьким складом, які погоджувались з відповідними замовниками.
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Всього впродовж року Центром розроблено 25 професійних навчальних
програм для 25 груп державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування, 4 програми тематичних постійно діючих семінарів, 62
навчальні програми тематичних короткотермінових семінарів, в тому числі 31
програма виїзних тематичних короткотермінових семінарів, та 4 програми
тренінгів.
Впродовж року Центр активно співпрацював зі Школою вищого корпусу
державної служби. Так, на виконання Державного контракту (договору) про
підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції України від 08.11.2010
№ 94, підвищили кваліфікацію у сфері євроінтеграції 20 осіб – керівників та
заступників

керівників

відділів

апарату,

структурних

підрозділів

облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної ради та територіальних
органів центральних органів виконавчої влади.
Важливою складовою роботи Центру було забезпечення навчального
процесу науковими та навчально-методичними матеріалами, методичними
розробками. Протягом року працівниками Центру разом з науковцями вищих
навчальних закладів та керівниками органів влади області розроблені та видані
такі підручники і навчальні посібники: “Основи адміністративно-процедурного
права України” (Коломоєць Т.О.), “Засоби забезпечення законності у діяльності
суб’єктів публічної адміністрації в Україні” (Коломоєць Т.О.), “Методичні
матеріали з питань організації та здійснення контрольної діяльності” (уклад.
Тарасова Л.Б.), “Методичні матеріали з питань проходження державної
служби”, “Методичні матеріали щодо оформлення документів з окремих
питань кадрової роботи у сфері державної служби”, “Методичні матеріали
щодо роботи в локальній системі “Картка” єдиної державної комп’ютерної
системи “Кадри”, “Нове законодавство з питань запобігання проявам корупції",
“Методичні матеріали щодо ведення особових справ державних службовців”
(уклад. Журба О.В.), “Політична культура як чинник консолідації українського
суспільства”, “Культура прийняття управлінських рішень”, (уклад. Лаптєва О.М.),
“Європейська інтеграція України: історія, теорія, практика” (уклад. Гугнін Е.А.,
Лаптєва О.М.).

3

Розроблені також методичні матеріали для слухачів з питань самостійного
опрацювання фахової літератури, матеріали для контролю рівня знань, зокрема,
тести вхідного, вихідного та поточного контролю (використовуються як
паперові, так і електронні версії).
В процесі реалізації навчальних програм та планів використовувалися
різноманітні форми (зокрема, лекції, практичні заняття, тематичні зустрічі,
“круглі столи”, обмін досвідом, виїзні практичні заняття) і методи навчання.
Особлива увага приділялася перевірці та оцінці знань слухачів. При цьому
здійснювався вхідний, поточний та підсумковий контроль.
Для подальшого поглиблення самостійного опрацювання матеріалу, який
вивчається слухачами (впродовж року це – вперше прийняті на державну
службу та службу в органи місцевого самоврядування, працівники відділів
ведення Державного реєстру виборців, головні державні, державні соціальні
інспектори управлінь праці та соціального захисту населення), запроваджено
написання есе на актуальні теми суспільно-політичного та соціальноекономічного життя країни і регіону за спеціально розробленою тематикою.
Більш активно викладачами використовувались сучасні технічні засоби
навчання, зокрема, мультимедійне обладнання.
В Центрі активно діяв методичний кабінет, де слухачі підчас навчання
мали змогу ознайомлюватись на шпальтах газет “Урядовий кур'єр” та “Голос
України”, в наукових та політично-публіцистичних журналах “Вісник
державної служби України”, “Офіційний вісних Президента України”, “Вісник
НАДУ” тощо з публікаціями щодо актуальної проблематики державотворення,
розвитку українського суспільства, розвитку територіальних громад (всього 48
видань). Слухачі Центру користувалися бібліотечним фондом кабінету, який
нараховує

близько

3000

примірників

наукових,

навчально-методичних,

інформаційно-довідкових та статистичних посібників та матеріалів.
Наукова робота, як невід’ємна складова діяльності Центру та освітнього
процесу загалом, протягом звітного року була зосереджена на проведенні
науково-соціологічного дослідження сучасного стану мотивації державних
службовців як дієвого чинника формування та розвитку кадрового потенціалу

4

державних органів влади. За результатами дослідження здійснено також
оцінювання відповідності реально існуючої системи підвищення кваліфікації
сучасним вимогам і потребам державних службовців в частині впливу на
розвиток їх професійних компетенцій, професійного рівня загалом та зв'язку з.
кар'єрним зростом.
Предметом постійної уваги працівників Центру залишалось питання
щодо забезпечення високого рівня професорсько-викладацького складу. На
сьогодні з Центром співпрацюють 5 докторів наук, 29 кандидатів наук, значна
кількість
м.

яких

Запоріжжя:

є

науковцями

Запорізького

провідних
національного

вищих

навчальних

університету,

закладів

Запорізького

національного технічного університету, Запорізької державної інженерної
академії. Впродовж року до занять залучались також керівники Запорізької
обласної ради, обласної державної адміністрації, керівники та спеціалісти
структурних підрозділів ОДА та територіальних управлінь (всього 178 осіб).
Анкетне опитування слухачів щодо якості проведених занять дозволяло
корегувати викладацький склад. Мала місце практика проведення методичних
нарад з викладачами, в ході яких розглядалися основні аспекти побудови занять
із слухачами відповідно до андрогогічних принципів.
Питання щодо удосконалення навчання неодноразово порушувалися на
засіданнях

навчально-методичної

ради.

Зокрема,

впродовж

року

було

розглянуто питання підвищення якості використання технічних навчальних
засобів у Центрі; покращення матеріально-технічної бази навчального процесу;
затвердження плану видань методичних рекомендацій та інших матеріалів,
необхідних

для

службовців

та

науково-методичного
посадових

осіб

забезпечення

місцевого

навчання

самоврядування;

державних
погодження

“Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців” та
“Професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад” та ін. Відповідно до цього приймались
рекомендації та ухвали.
Разом з тим, питання щодо актуалізації змісту навчання розглядалися на
засіданнях Ради по роботі з кадрами при Запорізькій обласній державній
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адміністрації, зокрема у 2010 році були розглянуті питання “Про професійні
програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування Запорізької області на 2010-2015 роки” (протокол
№ 1 від 14.01.2010) та “Про затвердження Професійної програми підвищення
кваліфікації з питань контрольної діяльності місцевих органів виконавчої
влади” (протокол № 6 від 17.12.2010).
Впродовж 2010 року за всіма видами навчання в Центрі підвищили
кваліфікацію 2628 осіб. З них 1449 державних службовців – працівників
місцевих органів виконавчої влади, 237 – працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 942 – посадові особи місцевого
самоврядування.
Загалом кількісні планові показники щодо підвищення кваліфікації
виконано Центром на 123 %. При цьому фактичні показники виконання плануграфіка щодо підвищення кваліфікації за всіма видами навчання склали: для
працівників місцевих органів виконавчої влади – 150 %, для працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 72 %, для
посадових осіб місцевого самоврядування – 112 %. Проте, за професійними
програмами, в умовах обмеженого фінансування органів виконавчої влади,
зокрема, відсутності видатків на відрядження, ці показники становлять: для
працівників місцевих органів виконавчої влади – 62 %, для працівників
територіальних органів центральних органів виконавчої влади – 55 %, для
посадових осіб місцевого самоврядування – 85 %.
Центр впродовж звітного періоду активно вживав заходів щодо навчання
за всіма видами програм державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування віком до 35 років. Так, за підсумками роботи Центру, відсоток
осіб у віці до 35 років становив: 39 % – серед працівників місцевих органів
виконавчої влади, 39 % – серед працівників територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, 25 % – серед посадових осіб місцевого
самоврядування.
Проведений Центром аналіз щодо забезпечення керівниками місцевих
органів виконавчої влади прибуття впродовж 2010 року на навчання за

6

професійними програмами працівників районних державних адміністрацій
свідчить про те, що 100 % прибуття на навчання відповідно до плану-графіка
підвищення кваліфікації державних службовців забезпечено Запорізькою
районною державною адміністрацією. Високі показники, а саме 85 %, прибуття
слухачів на навчання забезпечила Вільнянська РДА. Низький рівень прибуття
(15 %) забезпечили Бердянська РДА, Мелітопольська РДА та Розівська РДА.
Основною причиною невиконання плану-графіка навчання за інформацією, що
надійшла від райдержадміністрацій, є відсутність видатків на відрядження з
питань підвищення кваліфікації в місцевих органах виконавчої влади.
Щодо забезпечення місцевими радами прибуття посадових осіб місцевого
самоврядування на навчання за професійними програмами за підсумками року
можна зробити такі висновки: планові показники виконано та перевиконано
місцевими радами таких районів області, як Гуляйпільський (300 %),
Вільнянський (250 %), Запорізький (250 %), Чернігівський (225 %), Оріхівський
(150 %). Високі показники мають місцеві ради Великобілозерського та
Якимівського районів – по 75 %. Середні показники у місцевих рад
Бердянського,

Василівського,

Веселівського,

Кам'янсько-Дніпровського,

Мелітопольського, Михайлівського та Токмацького районів – по 50 %.
Куйбишевською,

Новомиколаївською,

Пологівською,

Приазовською,

Приморською, Розівською районними радами план-графік навчання за
професійними програмами посадових осіб місцевого самоврядування не
виконано взагалі.
Впродовж звітного року на виконання рекомендацій Головдержслужби
України, а також в ініціативному порядку Центром реалізовано такі програми
тематичних короткотермінових семінарів: “Актуальні питання організаційноправового забезпечення діяльності місцевих рад”, “Актуальні питання кадрової
роботи та проходження державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування”, “Актуальні питання державного управління та державної
служби” (в рамках конкурсу “Кращий державний службовець”), “Державний
службовець в сучасних умовах: професіоналізм та компетентність” (в рамках
конкурсу “Кращий державний службовець”), “Практичні аспекти застосування
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антикорупційного законодавства та Закону України “Про державну службу”,
“Науково-теоретичний

семінар,

присвячений

14-ій

річниці

Конституції

України”, “Практика застосування і дотримання виборчого законодавства під
час проведення місцевих виборів”, “Вибори-2010: політико-правовий аспект”,
“Сучасні завдання державного управління в реалізації євроінтеграційної
політики України”, “Питання безпеки та євроатлантична інтеграція як фактори
об'єднання суспільства”, “Проблеми та тенденції забезпечення ґендерної
рівності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування:
регіональний вимір”, “Культура мовлення як складова адміністративної
культури”, “Українське ділове мовлення: особливості сучасної лексичної
культури”,

“Впровадження

електронного

автоматизованої

документообігу

“ОПТІМА”,

системи

діловодства

“Впровадження

та

сучасних

інформаційних технологій: підготовка презентаційних матеріалів”, “Актуальні
питання праці та зайнятості населення: роль місцевих органів праці та
соціального захисту населення в їх вирішенні”, “Актуальні питання соціального
захисту дітей”, “Актуальні питання соціального захисту інвалідів”, “Актуальні
питання

соціального

захисту

громадян,

які

постраждали

внаслідок

Чорнобильської катастрофи”, “Актуальні питання діяльності служби у справах
дітей в умовах сьогодення”, “Актуальні питання реалізації державної
регуляторної політики”, “Економічні та фінансові аспекти підтримки розвитку
культури і мистецтва в регіоні”, “Актуальні питання пам’яткоохоронної роботи
в Запорізькому регіоні”, “Актуальні питання архівної справи та діловодства в
Запорізькому

регіоні”,

“Формування

і

використання

фондів

охорони

навколишнього природного середовища місцевих бюджетів в умовах нового
бюджетного

законодавства”,

“Взаємодія

органів,

закладів,

установ,

передбачених статтею 22 Закону України “Про Державний реєстр виборців”,
“Акціонерні товариства

в 2010 році: стан

та

перспективи розвитку

законодавства України”, “Технологія залучення інвестицій через розробку та
впровадження інфраструктурних проектів у відповідності до міжнародних
стандартів”.
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На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
07.05.2010 № 122 “Про проведення виїзних тематичних короткотермінових
семінарів”

проведено

адміністрацією

цикл

спільно
виїзних

із

Запорізькою

тематичних

обласною

державною

короткотермінових

семінарів

“Актуальні питання організації діяльності районних державних адміністрацій
Запорізької області та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування щодо
виконання делегованих повноважень” для державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування області на базі Вільнянського, Пологівського,
Куйбишевського,

Бердянського,

Мелітопольського,

Запорізького,

Василівського та Михайлівського районів.
Крім того, спільно з Управлінням державної служби Головного
управління

державної

служби

України

проведено

виїзні

тематичні

короткотермінові семінари “Питання кадрової роботи та державної служби в
діяльності місцевого органу виконавчої влади. Запобігання та протидія
корупції”, “Актуальні питання кадрової роботи та практичні аспекти
застосування

антикорупційного

законодавства

в

органах

місцевого

самоврядування”, “Питання кадрової роботи та державної служби в діяльності
місцевого органу виконавчої влади. Запобігання та протидія корупції” на базі
Вільнянського,

Василівського,

Новомиколаївського,

Пологівського,

Чернігівського, Куйбишевського, Бердянського та Запорізького районів.
Впродовж

року

реалізовано

програми

виїзних

тематичних

короткотермінових семінарів “Актуальні питання організації роботи зі
зверненнями

громадян”,

“Актуальні

питання

організаційно-правового

забезпечення діяльності місцевих рад”.
Центром впроваджені такі навчальні програми тренінгів: “Порядок
ведення кадрової документації в органах виконавчої влади”, “Розвиток
практичних

навичок

взаємодії

зі

ЗМІ

та

організація

інформаційно-

роз'яснювальної роботи”, з питань ґендерної політики (для працівників відділів
ведення

Державного

реєстру

виборців

апаратів

райдержадміністрацій,

райадміністрацій Запорізької міської ради, виконавчих органів міських рад міст
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обласного значення), з питань ґендерної політики (для сільських, селищних
голів).
Реалізовані також програми тематичних постійно діючих семінарів
“Іноземна мова професійного спрямування”, “Сучасне українське ділове
мовлення”, “Державна політика євроінтеграції України: цілі, завдання та шляхи
реалізації” та “Актуальні питання застосування чинного законодавства
України”.
Значну увагу за звітний період Центр приділяв організаційному
забезпеченню

навчального

організаційних зборах,

процесу.

В

перший

слухачі отримували

день

вичерпну

навчання,

інформацію

на
про

організацію навчання, розклад занять, можливості самостійної роботи над
науково-методичною літературою. Для кожного навчального потоку слухачів,
на основі навчально-тематичних планів, були складені чіткі розклади занять,
дотримання

яких

відстежувалось

навчально-організаційним

відділом.

Працівники відділу тримали на постійному контролі явку та відвідування
слухачами занять.
Як продовження

і доповнення

навчального процесу,

навчально-

організаційним відділом проводилась позанавчальна робота зі слухачами
Центру: екскурсії по місту, відвідування музеїв та театрів, участь в обласних
урочистостях та ін.
Навчально-організаційним відділом Центру здійснено заходи щодо
вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування в підвищенні кваліфікації їх працівників. На підставі
замовлень щодо підвищення кваліфікації, що надійшли від відповідних органів
влади розроблено план-графік навчання на 2011 рік, максимально наближений
до реальних потреб

органів

виконавчої влади

та

органів

місцевого

самоврядування Запорізької області, який в ІV кварталі 2010 року був
узгоджений

з

Головним

управлінням

державної

служби

України

та

затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.12.2010 № 425.
Окрім цього, в рамках співпраці Центру з Запорізькою обласною радою,
Управлінням державної служби Головдержслужби України, було розроблено
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план-графік проведення виїзних тематичних короткотермінових семінарів
“Актуальні питання діяльності місцевих рад” на 2011 рік, затверджений
розпорядженням голови обласної ради від 14.01.2011 № 7-р.
Відповідно до п. 9 “Положення про систему підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
07.07.2010 № 564, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.11.2010 № 2112-р “Деякі питання підвищення кваліфікації керівних
працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування” та рекомендацій Головного управління державної
служби України (лист від 15.12.2010 № 366/52/22-10) Центром розроблено та
погоджено з Головним управлінням державної служби України Професійну
програму підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю.
З метою інформування населення про основні напрямки діяльності
Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій на сайті Управління державної
служби

Головдержслужби

України

в

Запорізькій

області

постійно

розміщувалася відповідна інформація.
Відповідно до плану роботи з кадрами Центру на 2010 рік проведено
щорічну оцінку працівників Центру – державних службовців. Переглянуто
якісний склад осіб, зарахованих до списків кадрового резерву на посади
державних службовців. Список кадрового резерву на посаду директора Центру
погоджено з Головдержслужбою України та затверджено розпорядженням
голови облдержадміністрації. Також переглянуті та затверджені положення про
відділи Центру, посадові інструкції працівників Центру, що не є державними
службовцями

(провідного

фахівця

з

навчально-організаційних

питань,

методиста II категорії).
Вжито заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Центру:
-

директор

Яновська

Л.І.

пройшла

підвищення

кваліфікації

в

Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
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органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій з 09 по 12 червня 2010 року за програмою
тематичного короткотермінового семінару “Організаційно-правові аспекти
діяльності центрів

перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації кадрів”

(Свідоцтво № б/н від 12.06.2010 р.);
- директор Яновська Л.І., головний бухгалтер Копил Л.М., провідний
фахівець з навчально-організаційних питань Скуратовська О.Ю., провідний
фахівець-юрисконсульт Долганова О.В. пройшли підвищення кваліфікації в
Запорізькій торгово-промисловій палаті з 16 по 17 грудня 2010 року в сфері
здійснення державних закупівель;
- начальник відділу з навчально-методичних питань Лаптєва О.М.,
начальник навчально-організаційного відділу Курносова О.А. з 07 по 08 липня
2010 року взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі
“Гендерна політика в системі підвищення кваліфікації державних службовців”
(м. Київ, Головдержслужба України);
- начальник відділу з навчально-методичних питань Лаптєва О.М.,
начальник навчально-організаційного відділу Курносова О.А., провідний
фахівець-юрисконсульт Долганова О.В., завідуюча канцелярією Штапаук Т.М.
пройшли підвищення кваліфікації в Запорізькому центрі перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів з 09 червня по 27 жовтня 2010 року за
програмою

тематичного

постійно

діючого

семінару

“Іноземна

мова

професійного спрямування”.
Окрім того, директор Центру Яновська Л.І. взяла участь:
- у семінарі для директорів центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації

працівників

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій “Пошук
інформації щодо ЄС в Інтернеті: методи та основні веб-ресурси” та в розгляді, в
рамках

зазначеного

семінару,

питання

щодо

завершення

процедури

ліцензування Центрів та організації підвищення кваліфікації державних
службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний
службовець” (м. Київ, Головдержслужба України);
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- в семінарі-тренінгу “Застосування тренінгових технологій у процесі
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування” (м. Севастополь, Севастопольський центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій);
- у робочій нараді на тему “Роль системи професійного навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в питаннях
реалізації державної політики щодо кадрового забезпечення органів влади” (м.
Київ, Головдержслужба України), з підготовкою відповідного виступу;
- у щорічних Рішельєвських академічних читаннях “Модернізація
державного управління, державної служби і кадрова політика”, що проводилися
Головдержслужбою України (м. Одеса, Одеська національна юридична
академія);
- у навчальному візиті до Штаб-кварити НАТО для директорів Центрів
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій (м. Брюссель, Бельгія (Штаб-квартира НАТО);
- у професійній дискусії щодо перспектив розвитку системи професійного
навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
(м. Київ, Головдержслужба України).
Впродовж 2010 року в рамках виконання статутних завдань діяльність
Центру також була спрямована на укріплення матеріально-технічної бази
закладу. Зокрема, в стислі терміни відремонтовано та введено в дію нову
навчальну аудиторію, адміністративний кабінет для працівників закладу.
Здійснено оновлення парку комп'ютерної техніки, придбано мультимедійне
навчальне обладнання. Поповнено бібліотечний фонд Центру науковометодичною літературою та періодичними виданнями.
Загальні обсяги фінансування закладу з місцевого бюджету впродовж
звітного року склали 1232089,00 грн.
Щодо здійснення основної діяльності з надання освітніх послуг в 2011
році, то пріоритетними напрямками діяльності Центру мають стати:
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−

надання

державним

службовцям

і

посадовим

особам

місцевого

самоврядування Запорізької області нових знань випереджувального характеру,
пов’язаних з динамікою суспільно-політичних та соціально-економічних
реформ, що здійснюються в Україні;
−

активна співпраця з Головним управлінням державної служби України,

Школою вищого корпусу державної служби щодо підвищення кваліфікації
державних службовців IV категорії посад;
−

взаємодія закладу з обласною державною адміністрацією, державними

адміністраціями області, органами місцевого самоврядування з метою
практичної спрямованості та максимального наближення змісту навчальних
програм до реальних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
−

розширення

якісного

складу

науково-педагогічних

працівників

та

викладачів-практиків, які забезпечують навчальний процес в Центрі;
−

вдосконалення

навчально-методичного

забезпечення

професійного

навчання, розробка фахових рекомендацій та тестів вихідного контролю знань
державних службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування V-VII

категорій, які прибули на навчання до Запорізького центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів за професійною програмою;
−

подальше впровадження активних форм і методів навчання, зокрема,

тренінгів;
−

оновлення змісту навчальних модулів: розробка варіативних навчальних

модулів, зокрема, з питань протидії корупційним проявам; розробка та
узгодження

з

замовниками

навчальних

модулів

галузевої

складової

професійних програм з урахуванням навчальних груп слухачів;
−

з метою актуалізації змісту навчання розробка програм та проведення в

ініціативному порядку тематичних короткотермінових семінарів; програми
мовної підготовки державних службовців посадових осіб – працівників
облдержадміністрації та обласної ради;
−

посилення

конкурентоспроможності

освітніх

послуг,

орієнтація

інноваційність та провідний досвід у сфері державного управління;

на
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−

формування у працівників органів державної влади та органів місцевого

самоврядування позитивного ставлення до сфери підвищення кваліфікації;
−

здійснення поступового переходу до безперервного навчання слухачів із

застосуванням сучасних інформаційних технологій;
−

поєднання різних видів підвищення кваліфікації;

−

здійснення організаційно-методичних заходів щодо активного залучення

до процесу навчання новообраних сільських, селищних, міських (міст
районного значення) голів;
−

забезпечення постійного оновлення змісту і форм навчання в контексті

адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу,
вимог

чинного

законодавства,

потреб

замовників

Головдержслужби України;
−

здійснення моніторингу якості наданих освітніх послуг.

та

рекомендацій

