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Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ та організацій (далі – Центр) у 2018 році
здійснив низку заходів щодо реалізації п. 4.3 Заходів, які передбачається
здійснити для забезпечення виконання Програми розвитку і функціонування
української мови в Запорізькій області на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням Запорізької обласної ради від 25.02.2016 № 5.
Так, викладачами Центру було реалізовано матеріал навчальних модулів
"Ділове українське мовлення" загальної складової професійних програм
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад. Змістове наповнення даних модулів
спрямоване на систематизацію і поглиблення теоретичних знань слухачів та на
формування практичних навичок володіння мовними нормами, необхідними
для досягнення оптимального рівня використання державної мови в процесі
вирішення професійних завдань; сприяння оволодінню публічними
службовцями офіційно-діловим стилем сучасної української літературної мови,
писемною та усною формами ділової української мови та забезпечення
належного рівня комунікативної компетенції державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування у сфері публічного адміністрування.
Під час реалізації даного навчального модуля викладачі ознайомили
учасників навчання зі специфікою походження й функціонування української
мови як національної, поняттям літературної мови; окреслили основні аспекти
культури мовлення; ознайомили з нормами мовленнєвого етикету публічного
службовця; опрацювали методичні вимоги до підготовки публічного виступу.
Для публічних службовців регіону були проведені навчальні заходи за
такою тематикою:
- "Лексичні та морфологічні особливості ділових і службових
документів";
- "Ділове українське мовлення";
- "Теоретико-практичні основи майстерності публічного виступу";
- "Упередження корупційної мотивації: лексичні та морфологічні
особливості ділових і службових документів".
Дана тематика була опрацьована з такою категорією слухачів:
- державними службовцями та посадовими особами місцевого
самоврядування, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи
місцевого самоврядування (2 навчальні групи);
- державними службовцями та посадовими особами місцевого
самоврядування, які навчалися за тематичною професійною програмою
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підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції на державній службі та
службі в органах місцевого самоврядування;
- секретарями сільських, селищних, міських (міст районного значення)
рад, у т.ч. об’єднаних територіальних громад;
- старостами;
- працівниками управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради по Шевченківському району;
- працівниками управління соціального захисту населення Запорізької
міської ради по Заводському району;
- бухгалтерами органів місцевого самоврядування;
- керівниками та спеціалістами з питань праці управлінь соціального
захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення)
рад та фахівцями з питань праці об’єднаних територіальних громад;
- спеціалістами служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських
(міст обласного значення) рад, відділів по районах служби (управління) у
справах дітей Запорізької міської ради та фахівцями об’єднаних територіальних
громад, на яких покладено виконання відповідних обов’язків;
- керівниками та фахівцями відділів земельних відносин, спеціалістамиземлевпорядниками сільських, селищних, міських рад (в т.ч. об’єднаних
територіальних громад).
Усього під час реалізації професійних програм підвищення кваліфікації в
навчальних заходах з означеної тематики взяли участь 331 особа, з них:
44 державних службовців – працівників місцевих органів виконавчої влади,
10 державних службовців – працівників територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, 269 посадових осіб місцевого самоврядування,
6 інших посадових та службових осіб місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, 2 працівника установи.
Упродовж року Центром розроблені та реалізовані також програми однота дводенних тематичних короткострокових семінарів та тренінгів.
Зокрема, в травні 2018 року для 18 державних службовців та
32 посадових осіб місцевого самоврядування проведено два тематичні
короткострокові семінари-тренінги "Актуальні питання діяльності органів
публічної влади: використання ділової української мови".
У листопаді 2018 року проведено дводенний тематичний
короткостроковий семінар "Українське ділове мовлення: особливості сучасної
лексичної культури" для 49 публічних службовців Запорізького регіону.
З означеною категорією слухачів були опрацьовані такі теми:
- "Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови.
Загальні вимоги до засобів ділового мовлення";
- "Лексичні особливості ділових документів";
- "Творення і вживання мовних форм у діловому мовленні. Культура
усного і писемного ділового українського мовлення";
- "Історія вітчизняного діловодства: мовна норма та стиль";
- "Українська мова як засіб самоідентифікації сучасного українця";
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- "Українська літературна мова, її основні норми і стильові різновиди.
Особливості сучасної лексичної культури";
- "Ділова лексика. Етикет усного ділового мовлення";
- "Особливості підготовки та проведення публічного виступу";
- "Культура усного і писемного ділового українського мовлення";
- "Подолання мовного бар'єру у спілкуванні".
Також, у листопаді 2018 року проведено дводенний тематичний
короткостроковий семінар-тренінг з формування комунікативної культури
публічних службовців "Барометр реформ: медіа грамотність для прес-служб
місцевих органів влади, активістів громадських об’єднань та засобів масової
інформації" для 12 публічних службовців регіону.
Усього впродовж 2018 року в навчальних заходах, спрямованих на
формування та розвиток мовних компетентностей публічних службовців
області, взяли участь 459 осіб, у тому числі 94 державних службовців –
працівників місцевих органів виконавчої влади, 12 державних службовців –
працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади,
344 посадові особи місцевого самоврядування, 6 інших посадових та службових
осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
3 працівники установ.
У проведенні навчальних заходів, направлених на формування та
розвиток мовних компетентностей державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування, активну участь взяли провідні науковці
Запорізького національного університету, зокрема, Мацегора І.Л., заступник
декана з наукової роботи філологічного факультету Запорізького національного
університету, доцент кафедри слов’янської філології, кандидат філологічних
наук; кандидати філологічних наук, доценти кафедри української мови
філологічного факультету – Зубець Н.О., Сабліна С.В.; доцент кафедри
видавничої справи та редагування факультету журналістики, кандидат наук із
соціальних комунікацій – Кондрико А.А. Також участь у реалізації навчальних
програм взяли викладачі Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: доктор наук із соціальних комунікацій,
доцент, керівник моніторингових проектів Асоціації "Спільний простір"
Чекмишев О.В. та асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю,
кандидат наук із соціальних комунікацій, керівник регіональних програм
Асоціації "Спільний простір" Ярошенко Л.А.; редактор КЗ "Запорізька обласна
бібліотека для юнацтва" Запорізької обласної ради Ольшанська О.О.
Заступник директора –
начальник навчального відділу
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