спеціалісти структурних підрозділів Харківської обласної
державної
адміністрації,
районних
державних
адміністрацій – переможців першого туру Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець» за номінацією
«Кращий керівник».
Цілі навчання:
 оновлення практичних знань щодо організації державної
політики у сфері державної служби та змісту нормативноправової бази проходження держаної служби в Україні;
 оволодіння сучасними формами і методами діяльності
органів державної влади, формування навичок їх практичної
реалізації;
 здобуття навичок та вмінь застосування державними
службовцями
психології
сучасного
державного
менеджменту.
Слухачі:

18 червня, понеділок
9.00-9.50 – Реєстрація слухачів. Консультація з організаційних
питань.
КОНЯЄВА Віта Вікторівна – заступник начальника відділу
підвищення кваліфікації кадрів Харківського регіонального
інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (далі –
ХарРІ НАДУ), доцент кафедри державного управління, к.держ.упр.
10.00-11.20 – 1.1. Лекція. Основні напрями реформування державної
служби.
МАРТИНЕНКО Василь Миколайович – завідувач кафедри
державного управління ХарРІ НАДУ, д.держ.упр., проф.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50-13.10 – 1.2. Співбесіда з питань державного управління.
МОЛОЖАВИЙ Віктор Іванович – начальник міжрегіонального
управління Нацдержслужби у Харківській та Сумській областях,
ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник директора з
короткотермінового підвищення кваліфікації ХарРІ НАДУ,
професор кафедри регіонального розвитку та місцевого
самоврядування, к.е.н., проф.,
ПАСТУХОВА Олена Вікторівна – начальник відділу
підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ, член Оргкомітету,

КОНЯЄВА В.В. - член Оргкомітету,
СОЛЯР Світлана Михайлівна – головний спеціаліст сектора
реалізації державної політики у сфері державної служби та
місцевого самоврядування, секретар Оргкомітету, член
Оргкомітету.
13.20-14.40 – 1.3. Продовження співбесіди з питань державного
управління.
ЗОЛОТАРЬОВ
В.Ф.,
МОЛОЖАВИЙ
В.І.,
ПАСТУХОВА О.В., КОНЯЄВА В.В., СОЛЯР С.М.
19 червня, вівторок
8.30-9.50 – 2.1. Лекція. Публічний виступ у діловому спілкуванні.
ТЕРЕЩЕНКО Василь Миколайович – доцент кафедри
української мови ХарРІ НАДУ, к.філол.н, доц.
10.00 – 11.20. – 2.2. Лекція. Етика та імідж державного службовця.
КРУТІЙ Олена Миколаївна – професор кафедри політології
та філософії ХарРІ НАДУ, д.держ.упр., проф.
11.20-11.50 – Велика перерва.
11.50 – 13.10. – 2.3. Лекція. Етика та імідж державного службовця.
КРУТІЙ Олена Миколаївна – професор кафедри політології
та філософії ХарРІ НАДУ, д.держ.упр., проф.
13.20-14.40 – 2.4. Практичне заняття. Виконання практичних
завдань з питань службової етики та етикету державного
службовця.
КОНЯЄВА В.В.
20 червня, середа
8.30-11.20– 3.1.-3.2. Круглий стіл. Публічний виступ з актуальних
питань суспільно-політичного розвитку та реформування
державного
управління
учасників
другого
туру
Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
ЗОЛОТАРЬОВ
В.Ф.,
МОЛОЖАВИЙ
В.І.,
ПАСТУХОВА О.В., КОНЯЄВА В.В., СОЛЯР С.М.
11.20-11.50 – Велика перерва.
13.20-14.40 – 3.3. Підсумкове практичне заняття. Вручення
сертифікатів.
МОЛОЖАВИЙ В.І.

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛIННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВI УКРАЇНИ

“Затверджую”
заступник директора ХарРІ НАДУ
з короткотермінового підвищення кваліфікації
В.Ф. Золотарьов
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“Актуальні проблеми державного управління”
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(Запланована кількість слухачів – 20 осіб)

Заняття проводяться за адресою:
м. Харків, просп. Московський, 75
Контактні телефони: (057) 732 24 02
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