
 
 

 
 

Індивідуальна програма підвищення рівня професійної компетентності (професійного розвитку) 

державного службовця Апарату Верховної Ради України на 2020 рік 
 

 

Прізвище: Петренко 
 

Ім’я: Оксана По батькові: Олександрівна 

Категорія посади: В 
 

Посада: Головний консультант 

Назва підрозділу: Відділ з питань державної служби, добору 

та розвитку персоналу 

Назва самостійного структурного підрозділу: Управління кадрів 
 

 

Знання, уміння та 

навички (компетенції), 

які потребують 

удосконалення та 

розвитку 

Форма (вид) підвищення рівня 

професійної компетентності 

(самоосвіта, інші форми (види) 

відповідно до п. 9 Положення) 

Орієнтовна тематика  

(з урахуванням вимог до 

професійної компетентності 

та посадових обов’язків) 

Орієнтовні дата та місце 

підвищення рівня професійної 

компетентності 

(з урахуванням відповідних 

планів-графіків тощо) 

Примітка 

1. Професійні 
 

1.1 Професійні знання 

 

 

 
 

1.2 Знання сучасних 

технологій управління 

персоналом 

 

 

1.1 Професійна програма 

підвищення кваліфікації 

 

 
 

1.2 Короткострокова програма 

підвищення кваліфікації 

 

 

 

1.1 Загальна професійна 

(сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації “Права 

людини” 
 

1.2 Актуальні питання 

реалізації законодавства про 

державну службу 

 

 

1.1 Квітень (дистанційно), 

травень (очно); Українська школа 

урядування (далі – УШУ) 

 
 

1.2 21 жовтня, УШУ  

 

 

 

 

 

 

 

2. Комунікативні 
 

2.1 Вміння планувати та 

вести діалог 

 

 

2.1 Он-лайн курс  

 

 

2.1 Як ефективно спланувати та 

провести діалог 

 

 

2.1 Без відриву від основної 

роботи (служби), у рамках 

громадського проекту 

«Prometheus» 

 

 

ПОГОДЖУЮ 

 
Керівник відділу з питань державної служби,  

добору та розвитку персоналу Управління кадрів 

 (посада безпосереднього керівника) 
 
 

_________          Павленко П. П.        

    (підпис)           (ініціали, прізвище) 
 

“14” лютого 2020 р. 

 Приклад    

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 
Керівник Управління кадрів 

(посада керівника самостійного  

структурного підрозділу) 
 

   _________               Пилипенко П. П. 

         (підпис)              (ініціали, прізвище) 
 

“17” лютого 2020 р. 
 



3. Особистісні 

3.1 Навички критичного 

мислення  

 

 

3.2 Навички емоційного 

інтелекту 

 

3.1 Короткострокова програма 

підвищення кваліфікації 

 

 

3.2 Самоосвіта  

 

 

3.1 Критичне мислення 

 

 

 

3.2. Емоційний інтелект  

 

 

 

3.1 Апарат Верховної Ради 

України (відповідно до окремого 

плану-графіка) 

 

3.2 Впродовж року 

 

 

 

 

 

 

3.2 Опрацювання 

книги Даніела 

Гоулмана 

“Емоційний 

інтелект” 

4. Інші  
 

4.1 Знання англійської мови 

 

 

4.1 Самоосвіта  

 

 

4.1 Англійська мова 
 

 

4.1 Впродовж року, навчання на 

сайті www.lingva.ua та інших он-

лайн ресурсах 
 

 

 

 

                        Головний консультант                                       ____________           Петренко О. О.                            23.02.2020 

                        (посада державного службовця)                        (підпис)                (ініціали та прізвище)                    (дата) 

http://www.lingva.ua/

