Категорія слухачів: державні службовці апарату та структурних
підрозділів Харківської обласної державної адміністрації, районних
державних адміністрацій, посади яких належать до 6 – 9 груп оплати
праці, посадові особи виконавчого апарату Харківської обласної ради,
районних рад, виконавчих комітетів міських рад міст обласного та
районного значення, селищних і сільських рад Харківської області,
посади яких віднесено до п'ятої – сьомої категорій посад в органах
місцевого самоврядування.

Цілі навчання:
 оновлення та поглиблення соціально-гуманітарних, політичних,
правових, економічних, управлінських та спеціальних фахових знань і
вмінь;
 вивчення вітчизняного досвіду державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування.
 формування потреби в самостійному навчанні.

18 червня, понеділок
1.1. Практичне заняття.
Корупційні
ризики
в
діяльності
публічних
службовців.
ТУЧАК Микола Олексійович – доцент кафедри права та
європейської інтеграції ХарРІ НАДУ, к.ю.н., доц.
10.00-11.20 1.2. Тематична дискусія.
Етичні засади публічної служби.
ТУЧАК М.О.
11.20-11.50 Велика перерва
11.50-14.40 1.3-1.4. Лекція.
Прийом громадян, участь у проведенні переговорів,
офіційних зустрічей, засідань, нарад.
ПАДАФЕТ Юлія Геннадіївна – доцент кафедри
управління
персоналом
та
економіки
праці
ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц.
19 червня, вівторок
8.30-9.50 2.1. Тематична дискусія.
Управлінська риторика. Мистецтво публічного
виступу.
ЗАГРЕБЕЛЬНА Лариса Семенівна – доцент кафедри
української мови ХарРІ НАДУ, к.філол.н, доц.
8.30-9.50

10.00-11.20 2.2. Практичне заняття.
Документування в управлінської діяльності.
ЗАГРЕБЕЛЬНА Л. С.
11.20-11.50 Велика перерва.
11.50-13.10 2.3. Лекція.
Дотримання законодавства про охорону й захист
прав інтелектуальної власності при здійсненні
повноважень посадовими особами органів публічної
влади.
КОВАЛЬОВА Тетяна Володимирівна – доцент кафедри
права та європейської інтеграції ХарРІ НАДУ,
к.філол.н., доц.
13.20-14.40 2.4. Тематична дискусія.
Стиль та імідж ділової людини.
КОНЯЄВА Віта Вікторівна – заступник начальника
відділу підвищення кваліфікації кадрів ХарРІ НАДУ,
доцент кафедри державного управління, к.держ.упр.
20 червня, середа
8.30-9.50 3.1. Лекція.
Формування
та
розвиток
об’єднаних
територіальних громад.
МАМОНОВА Валентина Василівна – професор кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування,
д.держ.упр., проф.
10.00-11.20 3.2. Лекція.
Управління
соціально-економічним
розвитком
територій.
МЕЛЬНИКОВА Клавдія Іванівна – професор кафедри
управління персоналом та економіки праці ХарРІ
НАДУ, к.е.н., проф.
11.20-11.50 Велика перерва.
11.50-13.10 3.3. Лекція.
Управління змінами.
МЕЛЬНИКОВА К.І.
13.20-14.40 3.4. Лекція.
Формування та реалізація державної кадрової
політики.

8.30-9.50

ЗОЛОТАРЬОВ Володимир Федорович – заступник
директора
з
короткотермінового
підвищення
кваліфікації ХарРІ НАДУ, професор кафедри
регіонального розвитку та місцевого самоврядування,
к.е.н., проф.
21 червня, четвер
4.1. Лекція.
Організація робочого місця, праці та відпочинку.
КОНЯЄВА В.В.

10.00-11.20 4.2. Лекція.
Зв’язки з громадськістю в системі управлінської
діяльності органів влади.
КОЗЛОВ К.І. – доцент кафедри політології та філософії
ХарРІ НАДУ, к.держ.упр., доц.
11.20-11.50 Велика перерва.
11.50-13.10 4.3. Практичне заняття.
Використання сучасних інформаційних технологій в
діяльності органів влади.
СЕРЕНОК Артем Сергійович – доцент кафедри кафедри
інформаційних технологій і систем управління ХарРІ
НАДУ, к.держ.упр.
13.20-14.40 4.4. Тестування. Підсумковий контроль.
КОНЯЕВА В.В.
22 червня, п’ятниця
8.30-9.50
5.1. Практичне заняття.
Підвищення ефективності управління персоналом в
органах
державної
влади
та
місцевого
самоврядування.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.
10.00-11.20 5.2. Практичне заняття.
Професійний розвиток персоналу публічної служби:
компетентнісний підхід.
ЗОЛОТАРЬОВ В.Ф.

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

“Затверджую”
заступник директора ХарРІ НАДУ
з короткотермінового підвищення кваліфікації
В.Ф. Золотарьов

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
за професійною програмою підвищення кваліфікації
2-й тиждень навчання

18 – 22 червня 2018 р.
Потік 2 - ДП
(Запланована кількість слухачів – 27 осіб)

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

Харків

