
 ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ  

 (2020 рік) 
 

№ 

з/п 

Вид навчальної програми Термін (дата) навчання Заклад освіти (місце) 

підвищення рівня професійної 

компетентності 

1. Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації для вперше 

призначених на державну службу “Державна 

служба для державних службовців” 

(для державних службовців категорії “А”) 

4-31 травня (дистанційно) 

4-5 червня (очно) 

 

Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 
7 вересня-4 жовтня (дистанційно) 

8-9 жовтня (очно) 

2. Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації “Цілі сталого 

розвитку для публічних службовців” 

(для державних службовців категорії “А”) 

Березень (дистанційно)                     

квітень (очно) 

Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 

3. Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації                                

“Права людини” 

(для державних службовців категорії “А”) 

 

Вересень (дистанційно)                 

вересень (очно) 

Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 

4. Професійна програма підвищення 

кваліфікації державних службовців категорії 

“А” та підкатегорій “Б1”, “Б2” 

Відповідно до плану-графіка навчання 

очна форма навчання (двотижневе 

навчання з відривом від основної роботи) 

Інститут підвищення кваліфікації  

керівних кадрів Національної 

академії державного управління 

при Президентові України                                                                     

(м. Київ, вул. Пугачова, 12/2          

( https://www.ipkkk.in.ua/  ) 

 

http://www.centre-kiev.kiev.ua/
http://www.centre-kiev.kiev.ua/
http://www.centre-kiev.kiev.ua/
https://www.ipkkk.in.ua/


5. 

Професійна програма підвищення 

кваліфікації для уперше прийнятих на 

державну службу державних службовців 

категорії “А” та підкатегорій “Б1”, “Б2” 

 

Відповідно до плану-графіка навчання 

очна форма навчання (двотижневе 

навчання з відривом від основної роботи) 

Інститут підвищення кваліфікації  

керівних кадрів Національної 

академії державного управління 

при Президентові України                                                                     

(м. Київ, вул. Пугачова, 12/2               

( https://www.ipkkk.in.ua/  ) 

 

6. Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації “Взаємодія органів 

державної влади з громадськістю” 

(для державних службовців категорії “В”) 

 

17 лютого-15 березня (дистанційно) 

19-20 березня (очно) 

Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 
2 -29 березня (дистанційно) 

30-31 березня (очно) 

6 квітня-3 травня (дистанційно) 

7-8 травня (очно) 

4-31 травня (дистанційно) 

4-5 червня (очно) 

17 серпня-13 вересня (дистанційно) 

17-18 вересня (очно) 
 

7 вересня-4 жовтня (дистанційно) 

8-9 жовтня (очно) 

 

28 вересня-25 жовтня (дистанційно) 

29-30 жовтня (очно) 
 

19 жовтня-15 листопада (дистанційно) 

19-20 листопада (очно) 
 

2-29 листопада (дистанційно) 

3-4 грудня (очно) 
 

https://www.ipkkk.in.ua/
http://www.centre-kiev.kiev.ua/


7. 
Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації  

“Цілі сталого розвитку для публічних 

службовців” 

(для державних службовців категорії “В”) 

2-29 березня (дистанційно) 

2-3 квітня (очно) 

Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 13 квітня-10 травня (дистанційно) 

14-15 травня (очно) 

4-31 травня (дистанційно) 

4-5 червня (очно) 

1-28 червня (дистанційно) 

2-3 липня (очно) 

20 липня-16 серпня (дистанційно) 

20-21 серпня (очно) 

10 серпня-6 вересня (дистанційно) 

10-11 вересня (очно) 

7 вересня-4 жовтня (дистанційно) 

8-9 жовтня (очно) 

5 жовтня-1 листопада (дистанційно)                       

5-6 листопада (очно) 

12 жовтня-8 листопада (дистанційно) 

12-13 листопада (очно) 

8. 
Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації для вперше 

призначених на державну службу                

“Державна служба для державних 

службовців” 

(для державних службовців категорії “В”) 

 

27 квітня-24 травня (дистанційно) 

25-26 травня (очно) 

Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 4-31 травня (дистанційно) 

1-2 червня (очно) 

11 травня-7 червня (дистанційно) 

9-10 червня (очно) 

18 травня-14 червня (дистанційно)                   

15-16 червня/18-19 червня (очно) 

25 травня-21 червня (дистанційно)                   

22-23 червня/25-26 червня (очно) 

http://www.centre-kiev.kiev.ua/
http://www.centre-kiev.kiev.ua/


8. 
Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації для вперше 

призначених на державну службу “Державна 

служба для державних службовців” 

(для державних службовців категорії “В”) 

 

10 серпня-6 вересня (дистанційно)                       

7-8 вересня (очно) 
Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 17 серпня-13 вересня (дистанційно)                    

14-15 вересня/17-18 вересня (очно) 

25 серпня-20 вересня (дистанційно)          

21-22 вересня/24-25 вересня (очно) 

31 серпня-27 вересня (дистанційно)                    

28-29 вересня/1-2 жовтня (очно) 

7 вересня-4 квітня (дистанційно)                        

5-6 жовтня/8-9 жовтня (очно) 

14 вересня-11 жовтня (дистанційно)                          

12-13 жовтня/15-16 жовтня (очно) 

21 вересня-18 жовтня (дистанційно)                     

19-20 жовтня/22-23 жовтня (очно) 

29 вересня-25 жовтня (дистанційно)                          

26-27 жовтня/ 29-30 жовтня (очно) 

5 жовтня-1 листопада (дистанційно)                         

2-3 листопада/5-6 листопада (очно) 

12 жовтня-8 листопада (дистанційно)                     

9-10 листопада/12-13 листопада (очно) 

19 жовтня-15 листопада (дистанційно)                           

16-17 листопада/19-20 листопада (очно) 

26 жовтня-22 листопада (дистанційно)                         

23-24 листопада/26-27 листопада/                  

30 листопада-1 грудня (очно) 

9. 
Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації                             

“Навички медіації та діалогу для потреб 

публічної служби ” 

(для державних службовців категорії “В”) 

Лютий (дистанційно); березень (очно) Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 

Березень (дистанційно); квітень (очно) 

Квітень (дистанційно); травень (очно) 

Травень (дистанційно); червень (очно) 

http://www.centre-kiev.kiev.ua/
http://www.centre-kiev.kiev.ua/


10. 
Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації                                 

“Права людини”  

(для державних службовців категорії “В”) 

 

Серпень (дистанційно); вересень (очно) Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

(http://www.centre-kiev.kiev.ua/) 

Вересень (дистанційно); жовтень (очно) 

Жовтень (дистанційно); листопад (очно) 

Листопад (дистанційно); грудень (очно) 

11. 
Загальна професійна (сертифікатна) програма 

підвищення кваліфікації з питань 

запобігання корупції 

(для фахівців відділу з питань запобігання 

корупції Управління кадрів та секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики) 

21 квітня-17 травня (дистанційно) 

19-20 травня (очно) 
Українська школа урядування 

(м. Київ, вул. Шепелєва, 3-а 

( http://www.centre-kiev.kiev.ua/ ) 
21 вересня-18 жовтня (дистанційно) 

20-21 жовтня (очно) 

12 жовтня-8 листопада (дистанційно) 

10-11 листопада (очно) 

 

http://www.centre-kiev.kiev.ua/

