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З метою надання освітніх Атослуг з підвищення рівня професійної компетентноЯгі посадовців органів публічної влади у березні 1996 року у складі Одеського філіалу Української
Академії державного управління при Президентові України розпочав свокі роботу Цгнтр
підвищення кваліфікації кадрів (далі — Центр ПКК).

Першим начальником Центру ПКК був призначений к.е.н., доцент Аогвінов Валерій
Григорович (березень 1996 року — жовтень 2004 року).
З квітня по вересень 1996 року в Центрі ПКК підвищували кваліфікаю™ державні
службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування тільки Одеської області, а з
вересня 1996 року почали підвищувати кваліфікацію публічні службовці АР Крим, Вінницької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та м. Севастополя.
За весь період існування Центру ПКК, який у листопаді 2011 року був реорганізований в управління підвищення кваліфікації кадрів (далі — управліннЯПКК) підвищили кваліфікацію майже сорок тисяч державних службовців та Посадових осіб місцевого
самоврядування. З жовтня 2004 року до березня 2015 року зазначений підрозділ очолював заступник директора з короткотермшового підвищенВ кваліфікації, к.держ.упр., доцент
Давтян Степан Гургенович.
З квітня 2015 року управління підвищення кваліфікації кадрів очолю* Аиповська Світлана Олексіївна.
За останні роки відбулись значні зміни в структурі тртапрялшах діяльності управління
ПКК. Налагоджено роботу відповідно дозимог дистЬми упржліцня якістю ISO 9001-2008,

суттєво оновлено тематику навчання. Завдяки плідній співпраці з органами публічної
влади процес підвищення кваліфікації кадрів наближено до потреб органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Аудиторний фонд управління ПКК нараховує три аудиторії. Одна з аудиторій обладнана як комп'ютерний клас. Всі комп'ютери підключено до мережі Internet, що
забезпечує слухачів управління
ПКК актуальними нормативно-правовими
документами
та літературою. Ще одна з навчальних аудиторій обладнана
інтерактивною дошкою. Третя
аудиторія обладнана для проведення семінарів, тренінгів для
посадовців IV категорії посад та
кадрового резерву на ці посади.
Робота управління ПКК
здійснюється за трьома основними напрямками.
Підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади з органів публічної влади АР Крим, Вінницької, Миколаївської,
Одеської, Херсонської областей та м. Севастополя забезпечує відділ організації семінарів за
державним замовленням.
З травня 2007 року відділ організації
магістр державного управління Привалова
Наталія Володимирівна.
Підвищення кваліфікації кадрів органів
публічної вдали Одеської області IV-VIІ категорій пюсад] організацію навчШвшВтідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у
сфері зди!исненйЩдеря<авних закупівель за Др^
говорами з оргапал'и публічної влади, держав^
нимишідприємств'ажй^ устанЙЩй, організмі
ціями забезпечує відділ організації семінарів
за договорами. З березня 20(81 року відділ
організації семінарів зі] дргрведраліи ,рнолює
ІЬ\латоваленко Людмила Сериї|:іщі|
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Вивчення потреб у навчанні, проведення
соціологічних опитувань, формування пропозицій щодо професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування здійснює сектор інформаційно-аналітичної роботи. З першого дня створення сектору — 1 листопада 2008 року до 4
червня 2013 року сектор очолював Штефанюк
Андрій Миколайович, який згодом продовжив роботу в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові
України.
З червня 2013 року цей сектор очолює
магістр державного управління Насипаний Віталій Іванович.
З 2010 року в управлінні ПКК напрацьовано певний досвід надання навчаЯьних послуг
із підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого ЦІЛврядування органів публічної влади у заочно-дистанційній формі. Викладачами інституту розроблено
методичні матеріали до однокредитних тематичних семінарів у заочно-дистаніИній формі
з найактуальніших питань, зокрема, «Запобігання корупції в органах публічної влади», «Лідерство в професійній діяльності», «Сучасні підходи до регіональної політики та публічного
адміністрування», «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні» тощо.
Останнім часом більшої
популярності набувають виїзні
тематичні семінари, які проводяться в міста! обласного
значення та районах Одеської
області. Під час таких занять
слухачі мають можливість на
місцях ознайомитись з досвідом роботи сільаьких, селищних та міських рад, райдержадміністрацій.
З 2010 року в роботу
управління ПКК запроваджено навчання та підвищення кваліфікації членів комітетів з конкурсних торгів згідно з програмою короткотермінового тематичного семінару «Державні
закупівлі в Україні», погодженого Міністерством економ чного розвитку і тсйгівлі України.
До робс^Ив управлінні ПКК залучаються провідні науковці та викл^Игі вищих навчальних закладів_м. ОдеШ, працівійжЯ органів виксжашої влади й посадові особи органів
місцевого самоврядування.
Більшіст| викладачів готують заняття та проводять їх, використовуючи інтерактивні форми навчання. Навчально-методичний матеріал надаємся з урахуванням професійних потреб
кожної категорії слухачів.
У 2004 — 2009 роках управління 1 ІК К «брало участь у ;првекї<і TEMPLIS TACIS «Тренінгові програми для пілготшжи дерзкавн&слу>кборців України (Y-YI г1 категорій) з питань євро-

пейської інтеграції» щодо
Учасники III туру Всеукраїнського конкурсу
створення нових тренінгових програм з європейської
інтеграції для підвищення кваліфікації державних
службовців V-VII категорій
посад.
Щороку на базі управління ПКК проводиться II
відбірковий тур щорічного
Всеукраїнського
конкурсу
«Кращий державний службовець», в рамках якого обираються кращі представники органів виконавчої влади
/ м. Одеса
Одеської області в категорії
«кращий керівник» і «кращий спеціаліст». У 2012 році на базі інституту було проведено завершальний третій тур конкурсу.
У серпні 2014 року на базі інституту відбулася літня школа «Інноваційний розвиток
системи підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», яку проводила Національна академія за участю міжнародних експертів Фонду Ганса Зайд еля. У липні 2015 року за підтримку Фонду відбулася літня школа «Удосконалення
змісту і форм навчання у процесі підготовки фахівців галузі знань «Державне управління».

Суттєвий вклад в роботу управління внесено Виноградовою М. Н. (працювала з
1996 року по 2012 рік), Вершковою С. О. (працювала з 2002 року по 2012 р.ік, Мурзановським Г. М., Литвиновською П. С., Мацкепладзе Ю. Г., Філіпчук А. О., працюючими сьогодні
Голубковим В. І., Максимовою А. С., Зубаревою О. Б., Сенчею С. А.
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У 2015 році започатковано нові форми підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування IV категорії посад та кадрового резерву на ці посади за участю викладачів інституту.

Виїзні семінари проведено на
базі Миколаївського та Херсонського обласних центрів підвищення
кваліфікації кадрів.

Запропоновані інститутом форми надання
освітніх послуг з виїздом
до обласних центрів Південного регіону є новацією і наближують до
європейських стандартів
процес підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб органів публічної влади України.
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