
 

ЗАСІДАННЯ  

Координаційної ради з питань професійного навчання 

 державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад 
 

27 грудня 2022 року 

Початок об 1100 
 

 

Форма проведення: у режимі відеоконференції (на платформі ZOOM та YouTube-каналі НАДС) 

Учасники: члени Координаційної ради, представники державних органів, закладів вищої 

та закладів післядипломної освіти 

Модератор: Андрій ЗАБОЛОТНИЙ, Голова Координаційної ради, заступник Голови 

Національного агентства України з питань державної служби 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ 

10.50 – 11.00 Підключення учасників до відеоконференції 

11.00 – 12.25 Засідання 

12.25 – 12.30 Підбиття підсумків 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

11.00 – 11.05 Відкриття засідання Координаційної ради 

Андрій ЗАБОЛОТНИЙ, Голова Координаційної ради, заступник Голови 

Національного агентства України з питань державної служби 

11.05 – 11.15 Вітальне слово 

Наталія АЛЮШИНА, Голова Національного агентства України з питань державної 

служби 

 

11.15 – 11.25  Правове регулювання системи професійного навчання: сучасні ініціативи  

та майбутні можливості 

Людмила РИКОВА, директор Генерального департаменту з питань професійного 

розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування НАДС 

11.25-11.35 Вища школа публічного управління: нова філософія навчання публічних службовців 

Юлія ЛИХАЧ, директор Вищої школи публічного управління 

11.35-11.45 Професійне навчання публічних службовців за державним замовленням НАДС: 

підсумки 2022 року та плани на 2023 рік  

Наталія ЗІНЧЕНКО, в.о. начальника Управління розміщення та виконання 

державного замовлення на професійне навчання 

11.45-12.15 Про практики впровадження освітніх інновацій – переможці конкурсу «Кращі 

практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування  

та депутатів місцевих рад» у 2022 році 

 

Симулятор управлінських рішень та пропозицій – краща практика у номінації 

«Підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» 

Яна ЦИМБАЛЕНКО, доцент кафедри теорії та практики управління Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»  



 

 Використання методології дизайн-мислення у навчанні публічних службовців  

для впровадження змін – краща практика у номінації «Підвищення кваліфікації 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад» 

Мар’яна ОРЛІВ,  завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

 

Навчальна онлайн-платформа Апарату Верховної Ради України – краща практика 

у номінації «Внутрішнє навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування» 

Любов ШЕВЧУК,  керівник відділу розвитку персоналу Управління кадрів Апарату 

Верховної Ради України 

12.15-12.25 Загальне обговорення та прийняття рішення 

Члени Координаційної ради    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 

 12.25-12.30 Андрій ЗАБОЛОТНИЙ, Голова Координаційної ради, заступник Голови 

Національного агентства України з питань державної служби 

 


