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УДК 35.08 

Богданова Н.О., Миколаївський обласний Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій 

Богданова Наталя Олександрівна – закінчила у 2001 році Миколаївський 
державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за 
спеціальністю “Історія. Спеціалізація: правознавство” та здобула кваліфікацію 
вчителя історії і правознавства. Магістр педагогічних наук. У даний час працює 
начальником організаційно-навчального відділу Миколаївського обласного 
Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій. Коло наукових інтересів: оптимізація 
змісту, форм та методів безперервної професійної підготовки державних 
службовців, нові педагогічні технології, що використовуються при підготовці та 
підвищенні кваліфікації фахівців цієї галузі. 

Державний службовець як суб’єкт  
інформаційного суспільства 

У статті розглядається проблема адаптації сучасного державного службовця в 
новітньому інформаційному просторі, формування навичок роботи з інформаційним ресурсом у 
процесі безперервної професійної освіти працівників державної служби в Україні. Автор 
зазначає, що інтеграція знань в коло інформаційного простору та інформаційна обізнаність є 
необхідною умовою професійної діяльності державного службовця, а створення дидактичного 
інформаційного простору допоможе особисто-психологічній орієнтованості формування 
цілісної системи загальноосвітніх і професійних знань, розвитку професійного потенціалу нової 
генерації державних службовців. 

 
The article deals a problem of adaptation of the modern state employee in the newest information 

space, formation of skills of work with an information resource during continuous vocational training of 
the employees of state service in Ukraine. The author specifies that integration of knowledge into a cir-
cle of information space and information awareness is a necessary condition of professional work of the 
state employee, and creation of didactic information space will help to a personal psychological orienta-
tion of formation of complete system genera! educational and a professional knowledge, development of 
professional potential of new generation of state employees. 

В  останні 30 років соціологи, 
філософи, економісти, маркетологи, 
футурологи, програмісти та 
державні діячі створили і активно 

почали впроваджувати новий термін – 
“інформаційне суспільство”. [18, с. 3]. В 
суспільстві інформаційного типу – інформація, а 
не праця є системотвірним фактором нової 
реальності [4, с. 438]. Проблема функціонування 
інформаційного простору останні роки все більш 
активно постає перед науковцями та 
дослідниками з різних галузей суспільних знань. 
Цьому напрямку не раз присвячувалися статті в 
таких журналах як “Філософська думка”, 
“Философская и социальная мысль”, “Вопросы 
философии”, “Педагогіка”, “Педагогіка і 
психологія”, “Вопросы психологии”, “Право 
України”, “Соціальний захист”, “Актуальные 
проблемы Европы”, “Общественные науки и 
современность”, “Нова політика” та ін. 

Проблеми розвитку інформації як матерії та 

створення сучасного інформаційного суспільства 
висвітлювались в працях Ажажи В.Г. та Белімова 
Г.С. [1], Тоффлера О. [20]. Видання наукового 
посібника Головченко Г.О., Старикова І.М. [5] 
сприяло висвітленню, аналізу та обґрунтуванню 
такої нової для педагогіки технології як втілення в 
процес навчання “дидактичного  інформаційного 
простору (ДІП)”. 

У працях Бєлякова К. [2], Лисицького В. [10] 
обґрунтовується гостра потреба організаційно-
правового регулювання державною 
інформаційної політики та можливості 
створення відкритого “електронного уряду” для 
реалізації потреб державної влади з питань 
розвитку інформаційного суспільства України. 

Соціально-суспільне значення розвитку 
інформаційного простору висвітлюють такі 
дослідники як Рейман Л.Д [18], Соболь О. [19], 
Добко Т. [6], Мельничук О. [11], наголошуючи 
на вагомому значенні в новому інформаційному 
соціуму засобів масової інформації та 
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комп’ютерних інтернет-мереж. 
Велике значення має дидактичний матеріал, 

розміщений на інтернет-сайті Чернігівського 
Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців [7], [15], 
особисто статті Бойко В.М. [3], які пропонують 
напрями ефективного застосування в навчанні 
державних службовців інформаційних 
технологій. 

Автор статті ставить за мету висвітлення 
перспектив розробки досконалого 
інструментарію використання інформаційного 
ресурсу особисто державними службовцями, 
який надасть можливості впровадження в 
програми Центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації особистісно 
орієнтованого навчання.  

Всевідомо, що на даному етапі свого 
розвитку людство вступає в нову епоху або 
фазу, яку фахівці називають також “вузлом” 
цивілізації. “Сучасне суспільство переходить 
від постіндустріального до інформаційного 
стану” [13]. 

Концепція інформаційного суспільства є 
різновидом теорії “постіндустріального 
суспільства”, підґрунтя якої поклали 
З. Бжезинський, Д. Белл, О. Тоффлер [4, С. 439]. 
Д. Белл, американський соціолог, фахівець в 
області суспільної думки, політичних течій і 
соціального прогнозування, є одним з 
родоначальників терміну “постіндустріального 
суспільства”. Проте погляди Белла через деякий 
час стали виглядати технократичними, їм на зміну 
виступили з критикою прибічники французької 
соціологічної школи, представники якої 
запропонували розглядати інформаційне 
суспільство дещо ширше. Тобто як формування 
єдиної інформаційної єдності усієї цивілізації 
людства, в межах якого буде реалізовано доступ 
кожної людини до всіх інформаційних ресурсів 
[18, с. 6-7]. Інформаційна цивілізація і на 
сторінках підручників, і в працях Н.І. Моісєєва 
трактується як новий історичний стан суспільства 
[12, с. 82]. 

За висловом Б. Рассела, англійського 
філософа, логіка, математика, соціолога, 
суспільного діяча, “XXI століття буде століттям 
свідомості”, кожна людина буде бачити своєю 
метою самореалізацію та самовираження 
особистості. Інформаційне суспільство вимагає, 
щоб людина підпорядковувалася суспільству 
культуроцентрично. Футуролог Ж. Еллюль, 
який розробив концепцію “інформаційно-
технічної цивілізації”, звертає увагу на 
всебічний розвиток здібностей людини, тобто 
на підвищення рівня його культури, освіченості 
й духовності. 

Формування глобального інформаційного 
суспільства – знакова подія початку нового 
тисячоліття. Всесвітня мережа Інтернет і 
пов’язана з цією мережею індустрія 

інформаційних технологій є своєрідним ключем 
до цього принципово нового планетарного 
соціуму. За постіндустріальної доби, що 
настала, Інтернет та індустрія інформаційних 
технологій швидко входять і органічно 
доповнюють практично всі сфери людської 
діяльності – від приватного життя до 
державного керування. Під їхнім наростаючим 
впливом усе нині стає “новим” – суб’єкт 
планетарних дій, економіка, політика, культура, 
наука… 

Глобальні інформаційні мережі, що 
багаторазово оперізують планетарну цивілізацію, 
настільки органічно вплелися в її життя, що 
виключити їх з неї вже неможливо. В еру 
інформаційних технологій ми змушені не тільки 
використовувати їх, але й жити, співробітничати, 
конкурувати з ними [19, с. 36]. 

Інформаційна революція, яка радикально 
змінила інструментальні засади, способи та 
технології передачі, збереження інформації, 
кардинально збільшила обсяги інформації, 
доступної активній частині населення планети. 
Під наростаючим пресингом цієї революції світ 
вступає в інформаційне суспільство. Швидкими 
темпами зростають інформаційні потоки, для 
обробки яких множаться комп’ютери, створюють 
інформаційні мережі. З’явився вільний ринок 
засобів масової інформації, бурхливо 
розвиваються традиційні та створюються нові 
інформаційні технології. Всі ці тенденції свідчать 
про те, що еволюціонуючий планетарний соціум 
переходить у нову стадію – стадію 
“інформаційного соціуму”. 

Найважливішими сферами соціальної 
активності інформаційного соціуму стають сфера 
освіти, науково-технологічна сфера, сфера 
масових комунікацій, інформаційна служба. 

Інформаційна технологізація соціального 
життя сприяла формуванню нової концепції 
демократії – “комп’ютерної демократії”, в якій 
інформація уособлює владу. Інформація замінила 
соціальну революцію. Тому владні структури, 
щоб завоювати свідомість громадськості, повинні 
вести з нею постійний діалог, налагоджувати 
гнучку й мобільну політику двосторонніх 
контактів. Посередником між владою і 
суспільством виступають “мас-медіа”, незалежні 
засоби масової інформації (особливо електронні). 
Ще одним соціальним інститутом, що здійснює 
зв’язок з громадськістю, є система “паблік 
рилейшнз” (інститут відносин з громадськістю) 
[4, с. 447]. 

Виникає категорія “державна інформаційна 
політика” як складова соціально-економічної 
політики держави, що визначає основні завдання, 
цілі, напрями, принципи, форми і методи 
діяльності держави у інформаційній сфері. 
Саме інформаційна політика стає основним 
засобом вираження позиції держави і 
управління соціальними процесами під час 
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переходу країни в іншу формацію – до 
інформаційного суспільства [2, с. 16]. 

Інформація – це одна з трьох основних 
субстанцій – поряд з енергією і матерією, – що 
створюють світ, в якому живе людина. 
Головним у визначенні її особливостей є те, що 
вона розглядається: не взагалі, а щодо окремої 
людини або суспільства; це те, що змінює світ, 
світоглядну систему індивіда [4, с. 450]. 
Необхідно висвітлити і таку понятійну 
складову інформації, як “інформаційний 
ресурс”, який є основним об’єктом для 
подальшого процесу трансформації та 
переробки.  

Аналіз даних тенденцій дозволяє визначити 
наступні етапи формування та розвитку 
“інформаційного ресурсу”: 
• накопичення відомостей, даних, статистичних 

та дидактичних матеріалів для їх подальшої 
обробки та систематизації; 

• осмислення накопичених інформаційних 
структур, які спрямовані на різноманітні 
сфери суспільства та діяльності, аналіз даних 
та конструювання теоретичних моделей; 

• розробка конкретних напрямів та шляхів, 
інструментарію використання нових 
інформаційних технологій для удосконалення 
безперервної професійної освіти. 
У ході суспільного розвитку сила та багатство 

дещо втрачають свій вплив. Дійсну ж владу 
дістають знання та інформація [20, с. 114]. 
Політика як одна з головних сфер суспільної 
діяльності вимагає спеціальних засобів обміну 
інформаційним ресурсом, встановлення та 
підтримки постійних зв’язків між різними 
носіями влади, а також між державою та 
громадянами. Це зумовлено самою природою 
політики як складноорганізованої, 
цілеспрямованої суспільної діяльності, як 
спеціалізованої форми спілкування людей для 
реалізації групових і соціальних цілей та 
інтересів, що потребує використання спеціальних 
засобів масової інформації [22, с. 124]. 

Сьогодні, як і раніше, засоби масової 
інформації у тій чи іншій формі виконують низку 
загальних політичних функцій. Найважливіша з 
них – інформаційна, що відповідає потребам 
нового історичного типа суспільства – 
інформаційного. На підставі відомостей про 
найбільш значні для громадян та влади події 
формується громадська думка про діяльність 
уряду, парламенту, партій та інших політичних 
інституцій, про економічне, культурне життя 
суспільства. Це відноситься також і до 
електронних засобів масової інформації, які в 
часи використання новітніх інформаційних 
технологій дещо лідирують у відображенні 
подій сучасності. 

Все це дозволяє пересічним громадянам, а 
також фахівцям своєї окремої галузі робити 

певний висновок про політичні події та процеси 
лише у тому випадку, якщо вона доповнюється 
освітньою функцією. Остання виявляється у 
поданні знань, які дозволяють адекватно 
оцінювати та впорядковувати інформацію, що 
їх отримують від мас-медіа та з інших джерел, 
правильно орієнтуватися у складному й 
суперечливому інформаційному просторі. 

О. Тоффлер вбачає в засобах масової 
інформації паростки нової, вищої та гуманнішої 
цивілізації, інформаційного суспільства, 
реальний рух до “гетерогенної, особистісної, 
антибюрократичної, пошукової, мислячої, 
творчої держави”, здатної розв’язати 
найгостріші конфлікти сьогодення [22, с. 130]. 

Нагальним завданням вироблення 
адекватного сприйняття інформації є 
необхідність у політичній соціалізації, у 
процесі якої людина засвоює культурні цінності 
та орієнтири, які ведуть до формування у неї 
якостей і властивостей, що дозволяють 
адаптуватися у певній політичній системі й 
виконувати певні усталені функції. 

Виходячи з зазначеного треба наголосити на 
особливості формування світогляду та системи 
знань кожного фахівця нової генерації 
державних службовців, зорієнтованої на 
модернізацію управлінської діяльності 
відповідно до вимог часу [14]. 

На сучасному етапі інформатизація 
суспільства, його глобалізація зумовлюють 
швидке старіння знань. Це не означає, що 
фахівець їх втрачає, але з часом їх стає 
недостатньо для ефективного управління 
технікою та адміністративним персоналом [15]. 
Нова парадигма інформаційного суспільства 
потребує висококваліфікованих та 
відповідальних кадрів, з відповідним освітнім 
рівнем і бажанням постійно професійно 
удосконалюватися. 

Тому яскраво постає протиріччя між 
неупинно зростаючим інформаційним 
простором, швидко плинучими 
інформаційними потоками, новими 
інформаційними технологіями та слабо 
розробленою структурою психолого-
педагогічних, методичних, науково 
обґрунтованих шляхів та напрямів 
використання цих наукових досягнень для 
вирішень конкретних педагогічних та 
суспільно-значимих завдань з використанням 
прогресивних педагогічних технологій. 

Процес навчання повинен стати 
безперервним. Це стає приоритетним напрямом 
діяльності системи післядипломної освіти. Для 
державної служби край необхідним інститутом 
стала розгалужена система центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств, установ та організацій. 
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Поширення інформаційних технологій у 
закладах системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців 
– один з ключових викликів, відповідь на який 
значною мірою визначає їх 
конкурентоспроможність тепер і в 
майбутньому. Нині вищі навчальні заклади, що 
готують магістрів державного управління та 
державної служби, галузеві заклади, 
здебільшого мають необхідний технічний та 
інтелектуальний потенціал для їх інтеграції в 
інформаційний простір. Значно складніше в 
розумінні наявності необхідних ресурсів, 
становище обласних центрів перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів.  

Ще від першого ліцензування Центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців комп’ютерний клас був 
скоріше винятком, ніж правилом. Приклад 
Севастополя чи Миколаєва лише підкреслював 
невтішну ситуацію. Але через декілька років 
значна частина Центрів таки отримала 
необхідну техніку. Застосовується вона 
здебільшого безпосередньо для навчання 
державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування та для роботи на 
договірних засадах із фізичними та 
юридичними особами [3, с. 154]. 

Впровадження в процесі навчання сучасних 
інформаційних технологій для таких закладів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів стає питанням виживання в сучасному 
інформаційному просторі і 
конкурентоспроможності.  

На даному етапі, наприклад, в 
чернігівському Центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, керівників державних 
підприємств, установ та організацій, створено 
комп’ютерну мережу та підключення до 
Інтернету, що дає змогу використовувати її в 
процесі удосконалення процесу навчання та 
підвищення його ефективності. Комп’ютерне 
Інтернет-забезпечення дає змогу вести 
конференції в режимі реального часу. За 
допомогою сучасної оргтехніки, 
мультимедійних проекторів, портативних 
комп’ютерів забезпечена необхідна гнучкість і 
мобільність в унаочненні навчання. Задля більш 
ефективної інформаційної орієнтації 
створюються презентації професійних програм 
підвищення кваліфікації, для висвітлення 
найбільш перспективніших та гострих тем [3, с. 
155]. 

Нині йдеться про поглиблення та 
спеціалізацію знань державних службовців в 
контексті безперервної професійної освіти та 
здобуття професійної майстерності. Водночас 
стало очевидним, що слухачів треба 
орієнтувати на здобуття вмінь пошуку 

необхідної інформації в Інтернет-мережі та її 
обробку, навичок користування електронною 
поштою. Зараз доречно підкреслити здійснення 
все більшої комп’ютеризації органів місцевого 
самоврядування, що стає невід’ємною 
частиною професійного розвитку фахівців в 
регіоні. 

З Інтернетом пов’язано й інші ймовірні 
напрями роботи. Це сучасний засіб для 
інформування громадськості про свою 
діяльність, а отже й відкритості. Майже 
першим центром в Україні, який розмістив свій 
сайт, був Кримський. Проте через деякий час 
свої сторінки в Інтернеті відкрили 
Чернігівський, Донецький, Кіровоградський 
центри. Можливості розміщувати на сайтах свої 
матеріали мають і інші Центри. Але й сьогодні 
подібна ініціатива виглядає як така, що 
випереджає реальний попит. Втім, за час, що 
минув, кількість користувачів Інтернету в 
Україні зросла з 1% до 8%. За умови 
збереження таких темпів уже найближчим 
часом може виникнути загроза відставання 
Центрів від потреб часу [3, с. 159]. 

Нині присутність обласних Центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації в 
Інтернеті залишає бажати кращого. За станом 
на березень 2004 року (за даними 
Чернігівського Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів), пошукові 
системи дають посилання на Вінницький, 
Донецький, Житомирський, Закарпатський, 
Івано-Франківський, Київські міський та 
обласний, Кіровоградський, Рівненський, 
Черкаський, Чернігівський центри. Причому 
домінує пасивне відображення роботи 
більшості центрів, до того ж епізодичне. Можна 
погодитись з твердженням, що лише 
розміщення власних сайтів дозволяє говорити 
про намір змінити ситуацію на краще. 

Автор статті вибрав саме цю тенденцію 
інформатизації роботи державних службовців з 
наміром привернути увагу працівників 
державної служби до нових форм та методів 
роботи з інформацією, які диктує новітній час. 
Фахівці своєї справи для удосконалення 
професійної майстерності в рамках зазначеного 
терміну “безперервної професійної освіти” 
повинні повсякденно урізноманітнювати свій 
світогляд, створювати свої наукові методи 
обробки сучасної інформації, 
викристалізовувати понятійний апарат фахової 
дисципліни та прикладати усіх зусиль для 
популяризації своєї діяльності через зв’язки з 
громадськістю, ЗМІ, Інтернет-мережі, 
телекомунікації. В даному випадку прикладом 
стала діяльність обласних Центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників 
державних підприємств та організацій, які є 
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складовою ланкою безперервної професійної 
освіти державних службовців та зазначають 
своєю метою вдосконалення стилю роботи, 
форм та методів, ефективності управлінської 
діяльності, що значно підвищує сам попит на 
створення нової генерації державних 
службовців як висококваліфікованих кадрів, 
спроможних швидко орієнтуватися в 
інформаційному просторі та підходити  
ініціативно та відповідально до прийняття 
управлінських рішень. 

Вимоги часу диктують новий стиль підготовки 
державних службовців, тому реальним стає 
впровадження розгалуженої системи 
дистанційного навчання в обласних центрах 
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. 
Національна Академія державного управління 
при Президентові України вже декілька років 
надає можливості державним службовцям 
отримувати освіту дистанційно, створено Центр 
дистанційного навчання. Його створення 
передбачалося Комплексною програмою 
підготовки державних службовців, затвердженою 
Указом Президента України від 9 листопада 2000 
р. № 1212 [17]. Цим напрямом успішно 
займаються регіональні Інститути Академії. Але 
проблема полягає в тому, що зазначена система 
фактично не поширюється на обласні Центри 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, їх 
залучення лише планується. 

Дистанційне навчання – це якісно новий 
прогресивний вид навчання, який набув 
особливого розвитку в останній третині ХХ 
сторіччя, завдяки технологічним можливостям, 
що виробились в результаті потреби в 
інформаційному забезпеченні суспільства. 
Залучення до процесу навчання інформаційних 
технологій дає змогу включитися в інформаційне 
та освітнє середовище, зокрема Європейське і 
світове. Дистанційне навчання має свої 
особливості, воно складається з декількох 
компонентів: 
• заочна форма – це самостійне опрацювання 

матеріалу, виконання контрольних робіт на 
основі спеціальних методик і надання 
відповідної практичної допомоги; 

• адаптаційна форма – відповідна модульність 
навчальних курсів, щодо можливості вибору 
індивідуальної навчальної програми, темпу, 
зміни процесу навчання на основі аналізу 
результатів за видами контролю; 

• інноваційні компоненти – це використання у 
процесі навчання комп’ютерних навчальних 
програм, засобів телекомунікації при 
організації навчального процесу [11, с. 42]. 
Визначальною особливістю дистанційного 

навчання є відсутність постійного контакту з 
викладачем, на противагу до стаціонарної форми. 
Впровадження комп’ютерних технологій у 
навчальний процес, поряд з традиційними 

формами, дозволяє створити належне комфортне 
середовище для одержання знань, максимально 
нівелювати бар’єри часу і простору, технічні 
обмеження. Розвиток комп’ютерних і 
телекомунікаційних технологій дає досить багаті 
технологічні можливості для трансформації 
знань, а також взаємоконтакту педагога та 
слухача за допомогою комп’ютера, який виступає 
в ролі інструмента добре структурованої системи 
інформації, обробленої і адаптованої для 
навчальних цілей з урахуванням професійного 
призначення. 

Використання комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі налічує коло 20 років, за 
цей час методики постійно удосконалювались, 
набували нових рис, при цьому вирішувались 
складні освітні завдання, пов’язані з 
підготовкою кадрів. При будь-якій формі 
навчання неможливо задовольнити зростаючої 
вимоги до рівня і якості підготовки, майбутньої 
професійної діяльності спеціаліста без 
використання комп’ютерних технологій у 
забезпеченні викладання провідних фахових 
дисциплін. Використання їх у навчальному 
процесі має бути не епізодичним – це має бути 
системою. Проблема в даному випадку полягає 
у методичному забезпеченні комп’ютеризації 
курсів. Для цього потрібно перебудувати 
навчальний процес з урахуванням орієнтації на 
створення комп’ютерних програм, 
концентрувати зусилля по розробці програмно-
методичного забезпечення навчального процесу 
[11, с. 43]. 

Телекомунікаційні засоби забезпечують 
простий, реально доступний спосіб виходу до 
мережі Інтернет і конструктивне спілкування між 
викладачем та в даному випадку держаним 
службовцем. Підключення до світових мереж, 
можливість користування системами 
інформаційних баз даних знімає просторові 
обмеження при роботі з джерелами інформації і 
визначає належний ритм робочої діяльності. 

Виникла нова модель – “навчальне 
суспільство”. Останніми роками дистанційна 
форма навчання набуває чимдалі більшої 
популярності в світі. Університети США, 
Великобританії та інших західних країн 
починають перепідготовку кадрів з метою 
навчити їх новим можливостям інформаційних 
технологій та впровадити асинхронні методики 
дистанційного та відкритого навчання. 
Університети стають віртуальними [15]. 
Віртуальною, відкритою і публічною стає і 
державна влада, власне з’являються можливості 
отримати інформацію та зворотній зв’язок 
завдяки мережам Інтернет. 

 Зрештою, реформування освіти передбачає, 
зокрема, забезпечення її розвитку “на основі 
нових прогресивних концепцій, запровадження у 
навчально-виховний процес новітніх 
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педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень, створення нової системи 
інформаційного забезпечення освіти...” [9]. 
Вочевидь, це стосується й навчання дорослих. 

Умови сьогодення диктують нові вимоги до 
людини, що передбачає зміну ставлення до 
навчання. Тепер людина не може не навчатися, 
якщо вона прагне досягти успіху у житті. Це 
призводить до якісних змін в системі освіти, 
також і в систему післядипломної освіти. 
Фахівець направляється на навчання для того, 
щоб оволодіти знаннями, які йому необхідні в 
сучасних умовах. Суттєво змінюються форма та 
методи навчання. Навчальні заклади 
застосовують нові підходи, щоб задовольнити 
освітні потреби суспільства. 

Необхідність підготовки сучасно мислячих 
керівних кадрів відзначається і в Посланні 
Президента до Верховної Ради “Україна: 
поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного 
та соціального розвитку на 2000-2004 роки” [21, 
с. 7], адже від їх уміння адекватно реагувати на 
потреби суспільства вирішальною мірою 
залежить успіх соціально-економічних та 
суспільно-політичних перетворень у країні. 
Тож заохочуватиметься створення та зміцнення 
конкурентного середовища на ринку надання 
освітніх послуг. 

Але державний службовець повинен 
всебічно добре сприймати та аналізувати 
поступ   інформації, відтворювати зворотний 
зв’язок з громадськістю, також не тільки 
шляхом комп’ютерних мереж, а й активно 
співпрацювати з друкованими виданнями 
(офіційними і засобів масової інформації), 
аудіо- і аудіовізуальними засобами масової 
інформації, завдяки публічним виступам 
посадових осіб, що й зазначено в Законі 
України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. 
№ 2657 (із змінами, внесенними згідно із 
Законом № 1642-ІІІ (1642-14) від 06.04.2000, 
ВВР, 2000, № 27, ст. 213) [8, с. 6]. 

За Законом “держава гарантує всім 
учасникам інформаційних відносин рівні права 
і можливості доступу до інформації. Ніхто не 
може обмежувати права особи у виборі форм і 
джерел одержання інформації, за винятком 
випадків, передбачених законом” [8, с. 6]. Тому 
фахівці державної служби, сфери державного 
управління повинні вміти розумно 
використовувати надані їм можливості. Не 
відторкати нове джерело інформації та 
двустороннього зв’язку з громадськістю, таке 
як Інтернет, а навпаки, сприяти ефективнішому 
впровадженню державних офіційних сайтів на 
його сторінках та формувати нові форми та 
методи роботи з цим безмежним ресурсом.  

Влада у цілому та уряд, зокрема, приділяють 
помітну увагу впровадженню інформаційно-
комунікаційних технологій у співпраці з 
громадянами. Можна згадати нещодавно 

створений веб-сайт Президента України, веб-
портал виконавчої влади [10, с. 18]. 

Великий попит, наприклад, при пошуку 
повних текстів сучасного законодавcтва 
України мають бази даних нормативних і 
законодавчих документів, законопроектів, 
представлені на сайті Верховної Ради України 
(http: // www.rada.kiev.ua). Також 
інформаційно-аналітичний центр “Ліга” (Київ) 
зарекомендував себе високим професійним 
рівнем систем правової та ділової інформації 
ЛІГА: ЗАКОН, оперативністю і достовірністю 
оновлень на бізнес-порталі ЛІГА Online, 
зручністю використання каналу ЛІГА Real 
Time. Нині на бізнес-порталі ЛІГА Online: 
http://www.liga.kiev.ua представлено: архів 
нормативно-правових документів (понад 
120 000 документів), архів  консультацій і 
коментарів фахівців з застосування 
нормативно-правової бази для прийняття 
рішень (понад 6000 повнотекстових 
документів), довідники (понад 500), 
бухгалтерські форми (понад 2000), бізнес-
посилання (більше за 1 100), подається 
інформація про головні події в політиці, бізнесі 
і суспільстві; найзначущіши публікації в ЗМІ 
(на думку аналітиків Центру), здійснюється 
моніторинг нових надходжень законодавчих 
документів (архів понад 50 000 одиниць 
зберігання) тощо. [6, с. 26]. 

Верховна Рада України також вважає 
нагальним питанням сьогодення розвиток 
інформаційного суспільства в Україні, це 
засвідчує Постанова Верховної Ради України 
“Про проведення парламентських слухань з 
питань розвитку інформаційного суспільства в 
Україні” від 17 березня 2005 р. № 2488-IV, де 
зазначається, що 21 вересня 2005 року будуть 
проведені парламентські слухання з зазначеної 
проблеми. 

Задля розповсюдження інформації та 
пропагування створення ефективнішого 
навчання кадрів треба звернути увагу на 
доцільність створення свого власного сайту, 
наприклад, Миколаївському обласному Центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, та керівників 
державних підприємств, установ та організацій. 
Це не єдине завдання найближчого часу. 
Аналізуючи стан сучасного освітнього процесу 
в обласних Центрах перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців 
постають такі пріоритетні напрями для 
наукової діяльності, як необхідність: 
1) створити загальний учбовий інформаційний 

Інтернет-простір на основі обласних Центрів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців для організації 
безперервного освітнього процесу, який 
буде відповідати усім вимогам сучасних 
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інформаційних та педагогічних технологій 
на шляху підготовки сучасно мислячих та 
професійно обізнаних кадрів; 

2) сформувати і впровадити в освітній процес 
ланки особистісноорієнтованого навчання 
державних службовців та створити, 
(наприклад, на базі Миколаївського 
обласного Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації) аналітико-
інформаційний блок, який являв би собою 
набір професійно значимих тестів, 
спрямованих на розвиток самоосвіти 
державних службовців та поглиблення як 
професійних, так і загальноосвітніх знань на 
основі психофізичних характеристик; 

3) створити в інформаційному просторі 
обласних центрів перепідготовки державних 
службовців методико-дидактичний блок, 
який допоміг би кожному державному 
службовцю самостійно, чи в групі, 
оволодіти новими дидактичними та 
педагогічними матеріалами, ознайомитися з 
навчаючими програмами, науковими 
розробками, базами даних, статистичними 

повідомленнями, які дадуть змогу 
розширити коло інформаційного простору 
державного службовця і створити всі умови 
для персоналізації підготовки кадрового 
складу державної служби та створення 
професійної генерації державних 
службовців. 
Питання створення навчально-матеріальної 

бази та дидактичного інформаційного простору, 
що забезпечує удосконалення навчально-
виховного процесу з урахуванням психолого-
педагогічних особливостей засвоєних професій, 
вже довгий час досліджується професійною 
педагогікою [5, с. 5]. 

Слідуючи вимогам часу, дане втілення 
інформатизації та нових технологій навчання в 
процес безперервної професійної освіти 
державних службовців стане лише рухаючою 
вперед силою на тлі здобуття знань фахівцями 
та молоддю, а також слугуватиме 
пропагуванню відкритості, офіційності, 
модерності, освіченості державної служби. 

Узагальнюючи вищесказане, наголосимо, 
що кадрова робота – один із пріоритетних 
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