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"Згадуючи свою участь у Програм�, хочеться одразу в�дпов�сти на це питання
в top-down approach. Справа в тому, що Програма побудована в найкращих
традиц�ях зах�дної школи. Ус� теми, згуртован� в рамках Програми, були т�сно
взаємопов’язан�, лог�чно структурован� та викладен� саме в т�й посл�довност�,
в як�й збер�гався scaling ефект - «нарощування знань».

І маю зауважити, що саме таке структурування дало учасникам можлив�сть
зануритись в Програму системно, а не просто прослухати блоки окремих
тем та питань � виокремити для себе щоcь точково ц�каве. 

Для мене як для кер�вника надкорисними були теми, що стосувались питання
трансформац�ї л�дера в сучасних умовах. Це питання як розвитку в соб� вкрай
необх�дних на сьогодн� soft skills – а це � критичне мислення, � вм�ння
вир�шувати складн� задач� та креативно п�дходити до такого вир�шення – так �
роботи над компетенц�ями, особист�сними та
профес�йними".

Ольга Зикова, М�н�стерство ф�нанс�в України, випускниця Програми 2020 року  
 

Що було найб�льш
корисним 
у Програм�?



"Блоки, що стосувались комун�кац�ї. І в першу чергу
- комун�кац�ї �з нахилом на нац�ональн�
особливост� представник�в р�зних держав.

Важливим також є психолог�чний аспект
навчання, а саме - ор�єнтац�я на те, яким чином ми
сприймаємо �нформац�ю � як� у нас �снують
внутр�шн� «ф�льтри» з приводу того, що ми чуємо �
яким чином ми пот�м цю �нформац�ю
�нтерпретуємо. Отриман� знання � навички я пот�м
використовував не т�льки в своїй робоч�й
профес�йн�й д�яльност�, але також � у
повсякденному житт�".

Олег Капелюш, М�н�стерство енергетики України
випускник Програми 2020 р.
 

Що було найб�льш
корисним у Програм�?



" Ця Програма – це неперевершена можлив�сть
зм�нитися та розширити свої горизонти, це нове
сп�лкування. При чому, не просто знайомих, а
однодумц�в, як� по завершенню Програми стають
членами м�цної та ефективної команди. Мен�
здається, що вс� випускники становлять своєр�дну
сп�льноту, братство з об’єднуючим кличем: "А, в�н/
вона наш(а)".

Кр�м того, це вагом� знання. Окр�м зм�сту �нформац�ї
я високо оц�нила форму її подання. Адже, ми
отримуємо не щось вже осмислене кимось, з
готовими висновками: "правильне" чи помилкове", а
кв�нтесенц�ю �нформац�ї, яку сам адаптуєш для себе в
обговоренн�, дискус�ях. В результат�,  твоє в�дношення
до навчання зм�нюється. 

Жанна Дерев'янчук, Секретар�ат Уповноваженого �з
захисту державної мови, випускниця Програми 2020 р.

Що було найб�льш
корисним у Програм�?



Група 2020
"Хто сказав, що
навчання - це

сумно?!"



""Ми на практиц� ознайомились з державним устроєм Н�меччини,
ментальними та культурними в�дм�нностями Н�меччини у пор�внянн� з
Україною. Ми мали нагоду пор�вняти та перейняти досв�д, �нструменти та методи
впровадження нових та креативних �дей � проєкт�в при подальш�й розробц�
драфт�в програм та стратег�чних документ�в д�яльност� Уряду нашої країни.

Приємно, що п�д час зустр�чей з представниками орган�в влади Н�меччини нам
надавалась не “суха” та декларативна �нформац�я, а в�вся активний, �нколи
дискус�йний д�алог. Така колаборац�я та комун�кац�я створювала атмосферу
п�дтримки, сол�дарност� та наше прагнення до впровадження ефективних зм�н,
як� можуть зм�нити не т�льки майбутнє, а й сьогодення. Ч�тко в�дчувалося, що
наш� н�мецьк� колеги-партнери з ус�єю в�дпов�дальн�стю ставляться до розвитку
українсько-н�мецьких в�дносин та готов� завжди надати допомогу � необх�дне
сприяння."

Ольга Калєндер, М�н�стерство з питань стратег�чних галузей промисловост�
України,  випускниця Програми 2020 року  

 

Вау-ефект в�д
участ� у Програм�



""Не оч�кувала такої злагодженої роботи наших тренер�в та орган�затор�в: це
був вищий п�лотаж! Утримувати увагу дорослої аудитор�ї протягом карантину,
коли навчальний процес у кожного вдома, та ще й на вих�дних – це насправд�
профес�онал�зм з великої л�тери.

Здивувало ставлення тренер�в: не було шаблонного п�дходу "я тренер � краще
знаю, тому я правий". Протягом всього навчання головним дев�зом було –
"давайте д�литися знаннями", "давайте обговорювати/обдумувати/шукати
вар�анти". Це фантастичне в�дчуття, коли тебе не "повчають", а розвивають.

Особисто для мене вау-ефектом стало те, що самоорган�зац�я стала звичкою,
вдало користуюсь набутим вм�нням говорити "н�",  розширювати свої меж�
комфорту, не зупинятися в саморозвитку �, напевно найголовн�ше – нав�ть зараз
пост�йна комун�кац�я з одногрупниками, на жаль поки що лише онлайн.

Жанна Дерев'янчук, Секретар�ат Уповноваженого �з захисту державної мови,
випускниця Програми 2020 р

 

Вау-ефект в�д участ�
у Програм�



" Оч�кувала непоганий, але вузькоспец�ал�зований курс для
п�двищення квал�ф�кац�ї держслужбовц�в, а отримала ґрунтовну,
об’ємну � наповнену корисними практиками та механ�змами
програму, що сприяє як п�двищенню профес�онал�зму так �
розширенню св�тогляду. 

Не оч�кувала, що робота в онлайн-формат� може бути наст�льки
ефективною � ц�кавою. 

Здивував високий р�вень психолог�чного комфорту та
«в�дчуття безпеки» п�д час навчання, взаємод�ї з лекторами,
орган�заторами та учасниками групи.

Інна Кононкова, М�н�стерство розвитку економ�ки, торг�вл� та
с�льського господарства України, випускниця Програми 2020 р.

Вау-ефект в�д
участ� у Програм�



Вау-ефект в�д
участ� у
Програм�

"Думаю, ключовий вау-ефект, сформований в мен� вже п�сля участ�
у Програм�, - це її як�сть. Без крихти сумн�ву, я назву цю програму
трансформац�йною.  Програма являла собою один суц�льний
процес осмисленої зм�ни – осмислення зм�н в соб�, в своєму
оточенн�, с своїй д�яльност�. Ми працювали над рац�о, над
емоц�йним �нтелектом, розкладали на молекули кризов� явища,
стрес тощо. 

Нараз� �снує багато програм, як� дають профес�йн� знання,
формують базис в конкретн�й тематиц�, однак, реальну ц�нн�сть має
пост-програмний пер�од. Саме ця Програма запустила
довготривалий механ�зм в кожному з учасник�в – ми вже не
можемо зупинитись – обговорюємо життєв� ситуац�ї, в яких нам
вдалось застосувати ассертивну повед�нку, д�лимось практиками
позитивного мислення та життєст�йкост�, д�лимось корисною
л�тературою. 

Я думаю, це � є головна ц�нн�сть ц�єї Програми – вона
продовжує працювати нав�ть п�сля завершення", - Ольга
Зикова



Вау-ефект в�д
участ� у
Програм�

"Мене здивувало те, що за довг� роки �снування Програма не
втратила своєї актуальност�. Зараз, в умовах дистанц�йної
роботи суттєво обмежен� �снуюч� неформальн� канали зв'язк�в
м�ж представниками р�зних м�н�стерств та в�домств. 

Особливий вау-ефект справила команда людей, яка працює
над тим, щоб Програма функц�онувала та пост�йно
вдосконалювалась. Жоден з учасник�в не в�дчував дискомфорту
з моменту знайомства з групою. 

Здвивувало те, як класичний процес навяання був перевт�лений
у "capacity building» и «team building». Нам показали, як люди з
р�зних в�домств, на р�зних посадах за правильного п�дходу
можуть об'єднатись у команду та сп�льно вируш�вати поставлен�
задач�. Кожен член команди був зац�кавлений у сп�льному
результат�".

В�тал�й Кушн�ров, М�н�стерство енергетики України, випускник
Програми 2015 року
 



Вау-ефект в�д
участ� у
Програм�

"Б�льш за все мене здвивувало "alumni community" - дуже
неспод�ваний та фантастично крутий бонус в Програм�.
Додатков� трен�нги дуже ц�кав�. Дуже класно, що разом
випускниками Програми для менеджер�в (Manager Training
Programme) проводять сп�льн� заходи - це дозволило
отримати додатков� контакти (в �нших програмах я не
зустр�чала такого потужного community)".

Наталя Потьомк�на, М�н�стерство розвитку громад та
територ�й України, випускниця Програми 2018 р.
 



Вау-ефект в�д
участ� у
Програм�

"П�д час освоєння техн�ки ведення переговор�в для мене
в�дкриттям стало усв�домлення простої �стини - для досягнення
бажаного та ст�йкого результату найважлив�шим фактором є
в�дкрит�сть. Бо будь-як� ман�пулювання мають швидкий, але
короткотривалий ефект, а приховування «козир�в в рукав�»
взагал� може завести в глухий кут. Правильне р�шення - це коли
кожен в�дкрито озвучує свої �нтереси � намагається
максимально їх досягнути г�дними методами. 

А п�д час поїздки до Берл�ну теж було багато неоч�куваних
вражень, наприклад, що р�зниця м�ж �нформац�єю, яку ти
читаєш або слухаєш та враженнями в�д особистого сп�лкування
з людьми та занурення в їх повсякденне життя - величезна!
Коли безпосередньо з�штовхуєшся з �ншою культурою,
стереотипами, принципами � п�дходами до роботи, нав�ть
славетною пунктуальн�стю, це, насправд�, стає в�дкриттям". 

Олена Левчук, М�н�стерство розвитку економ�ки, торг�вл� та
с�льського господарства України, випускниця Програми 2016 р.
 



Група 2018
"Хто сказав, що
навчання - це

сумно?!"



brainwritingmind mapЗм�на
кругозоруЧому Ви порадите взяти участь у

Програм�?

"Це зм�на кругозору та погляд на ситуац�ю � проблему з р�зних ракурс�в.  У ход�
колективної роботи максимально застосовувався метод “brainstorming”, що

п�двищувало командний дух та згуртован�сть в прийнятт� рац�ональних, а головне
колег�альних р�шень. П�д час навчання була можлив�сть засвоїти перев�рен� практичн�

рекомендац�ї щодо механ�зм�в усп�шного управл�ння, нетрадиц�йних р�шень та
креативних п�дход�в до реал�зац�ї конкретних завдань. Це все є необх�дним у робот�

кожного державного службовця. 
Хочеться вид�лити застосован� техн�ки креативного мислення та вир�шення

непростих ситуац�йних завдань -  “mind map” та “brainwriting”. Це дозволяє розвивати
креативне мислення та способи � механ�зми застосування творчих �дей в так�й

традиц�йн�й бюрократичн�й систем� координат. Пошук нових р�шень та техн�к, як�
розробляються у ход� роботи в групах є практичними та реальними у робот�

державного сектору".
 

Ольга Калєндер, М�н�стерство з питань стратег�чних галузей промисловост� України,
випускниця Програми 2020 року 

 
 



brainwritiнов�
компетенц�ї

нов�
знання

Чому Ви порадите взяти участь у
Програм�?

"Як на мене, це пречудова можлив�сть поновити свої знання. І не т�льки
поновити, а й д�знатися щось нове для себе! Д�йсно, участь у Програм�

дозволяє вийти �з зони комфорту, або ж �ншими словами трохи в�д�йти в�д
щоденної рутини та поглянути на свою роботу з �ншого боку. Особисто я

це називаю “не покриватися мохом” та не перетворюватись у
посереднього представника державної служби. А знання н�коли не можуть
бути абсолютними, нав�ть професори та лектори, читаючи лекц�ю щодо

якогось питання, д�знаються для себе про щось нове.
 

Якщо п�дсумувати, це нов� знання, навички та нагадування соб� про вже
в�дому �нформац�ю".

 
Юл�я Шевченко, Секретар�ат Каб�нету М�н�стр�в України, випускниця Програми
2019 року 

 
 



"Я б радив долучитися до Програми, в першу чергу, тим, хто бажає здобувати
знання, п�знати щось нове для себе. І не брати участ� тим людям, як� планують

просто «просиджувати» св�й час. Осв�тн�й р�вень Програми дуже високий.
 

Програму побудовано ефективно, ц�каво, � кожен �з модул�в ми проходили �з
мотивац�єю для себе. При чому, це була не суха теор�я, чи сприйняття �нформац�ї

в «пасивному» режим� з високим р�внем байдужост�. Навпаки - тренери �
орган�затори змогли зац�кавити нас. І не зважаючи на те, що ми були першою

п�лотною групою, яка проходила навчання в онлайн режим�, це не завадило
досягти вс�х осв�тн�х ц�лей, як� поставлен� перед Програмою. Учасники мали

можлив�сть ефективно сприйняти та усв�домити все т� нов� знання, передбачен�
Програмою, та вдосконалити свої навички � компетенц�ї"

Олег Капелюш, М�н�стерство енергетики України, випускник Програми 2020 р.

Чому Ви порадите взяти участь у
Програм�?



Група 2017
"Хто сказав, що
навчання - це

сумно?!"



"Загалом вся участь у Програм� була надзвичайно
яскравою под�єю. Інод� це було неспод�вано, �нод�
важко, але завжди ц�каво. Особливо запам'ятались
заняття з проєктного менеджменту, зокрема, практичне
заняття з "проходженням" вс�х стад�й процесу. Також
дуже ц�кавими були теми «креативн� техн�ки пошуку
р�шень» та «стрес-менеджмент».

Олена Левчук, М�н�стерство розвитку економ�ки, торг�вл� та
с�льського господарства України, випускниця Програми 2016 р.

Що було особливо
корисним у Програм�?



"Досв�д сп�лкування та роботи в групах з колегами з
�нших орган�в державної влади. Можлив�сть д�знатись
б�льше про роботу в �нших м�н�стерствах, побудувати
дружн� в�дносини, як� в подальшому можна
використовувати в тому числ� й для роботи.

Вивчення досв�ду побудови державної служби в
Н�меччин�. Цей аспект є особливо важливим, оск�льки
дає змогу вивчити досв�д одн�єї з найусп�шн�ших систем
державного управл�ння, задля можливост� �мплементац�ї
корисних практичних кейс�в в Україн�.

Катерина Серг�єнко, Секретар�ат Каб�нету М�н�стр�в України,
випускниц�я Програми 2019 року

Що було особливо
корисним у Програм�?



"Мен� дуже сподобалась ця Програма, я вин�с з неї дуже
багато корисного. Що сподобалось найб�льше, то це напевне,
форма навчання. Тобто я, не в�двол�каючись в�д своєї
основної роботи м�г брати участь у Програм�, адже це
в�дбувалось у вих�дн� дн�. Кр�м того, мен� дуже сподобалось,
що були п�д�бран� дуже сильн� м�жнародн� та українськ�
експерти, як� проводили навчання. Вони надали дуже багато
корисної �нформац�ї, яка використовується мною дотепер не
т�льки в моїй робот�, але й у повсякденному житт�».

Юр�й Шафаренко, Державне агенство з енергоефективност�
та енергозбереження України, випускник Програми 2017 р.

Що було особливо
корисним у Програм�?



""Я н�кого не здивую, якщо скажу, що незм�нно корисними нов�
знання та нов� зв’язки. А отриманий в�д в�зиту до Н�меччин�
досв�д вважаю неоц�ненним – це надзвичайно корисно з точки
зору як профес�йного, так � особист�сного розвитку. 

Ми побачили як працює уряд Н�меччини, їх норми, закони �
техн�ки. Взаємозам�нн�сть держслужбовц�в в р�зних органах
влади – це те, що мене вразило найб�льше. Окр�м того,
особливост� планування роботи н�мецьких колег, розпод�л
обов'язк�в � особливо уважне та ретельне ставлення до
виконання поставлених задач теж є гарним прикладом для
насл�дування"

Марина Волощенко, М�н�стертво ф�нанс�в України, випускниця
Програми 2018 р.

Що було особливо
корисним у Програм�?



Група 2016 "Переговори 
по-н�мецьки"



"Б�льше годин для теми конфл�ктолог�ї. Це однозначно
must-have сьогодення, � тема, яка є досить р�зноб�чною
та ц�кавою, але не розкрита в Україн� в достатн�й м�р�.
Тому було б б�льш ефективно проводити практичн�
заняття та симуляц�ї вживу, або в�двести к�лька
додаткових годин в умовах онлайн-формату".

Ольга Зикова, М�н�стерство ф�нанс�в України, випускниця
Програми 2020 р.

Що б Ви зм�нили у
Програм�?



"Додати так� теми як "PR" та "Results Presenting" - в наш час
держслужбовц� середньої ланки сконцентрован� на
поточн�й робот�, тому �нш� люди дуже р�дко можуть
оц�нити обсяги їх титан�чної прац�. Було б ц�каво отримати
"лайфхаки" для ведення стор�нок у соц�альних мережах,
метод�в демонстрац�ї та комун�кац�ї щодо проведеної
роботи для кер�вництва та/або сусп�льства.

Част�ше проводити додатков� сп�льн� трен�нги та
конференц�ї (вони дуже крут�, їх вс� люблять та залюбки
беруть в них участь)".

Наталя Потьомк�на, М�н�стерство розвитку громад та
територ�й України, випускниця Програми 2018 р.

Що б Ви зм�нили у
Програм�?



"Напевне, це найважче запитання. Згадується
лише хороше � позитивне. Х�ба що звернутися з
пропозиц�єю поб�льше орган�зовувати
тематичних м�н�-зустр�чей, трен�нг�в, под�й для
«член�в клубу». 

Олена Левчук, М�н�стерство розвитку економ�ки,
торг�вл� та с�льського господарства України, випускниця
Програми 2016 р.

Що б Ви зм�нили у
Програм�?



"Важко сказати, адже все було орган�зовано на найвищому
р�вн�. Можливо, б�льше часу прид�ляти практичним
вправам, як� допомагають одразу зрозум�ти весь матер�ал. 

Також можна давати б�льше домашн�х завдань та надавати
л�тературу н�мецьких вчених (у переклад�), яку не можна
знайти в �нтернет�". 

Павло Ткаченко, М�н�стерство ф�нанс�в України, випускник
Програми 2016 р.

Що б Ви зм�нили у
Програм�?



Follow up для алюмн� 2019
"Цифрова

бюрократ�я - наш
час прийшов?"



На що варто
звернути
увагу?

"Будьте проактивними у вс�х
форматах сп�впрац�. Це допоможе
засвоїти матер�ал, знайти нових
друз�в та партнер�в, проявити
себе, а також удосконалити свої
навички управл�ння та ведення
переговор�в. Це м�цний
фундамент для довгострокового
д�лового сп�вроб�тництва для
особист�сного розвитку"

 
Ольга Калєндер

 
 

"Використовуйте можливост�, як� дає ця
Програма по максимуму. Інформац�я
подається у структурованому вигляд�, а
п�дходи до викладення ор�єнтован� на
100% засвоєння матер�алу. Тому варто
п�д�йти до навчання не формально, а
максимально заглибитись в осв�тн�й
процес. 

Також раджу  проявляти активн�сть � не
думати про те, що ця активн�сть може
бути сприйнята з певним негативом. 

Вс�м, хто  навчається за ц�єю Програмою
я раджу уявити, що це навчання -
платне � намагатися отримати
максимальну корить в�д нього"

 Олег Капелюш



На що варто
звернути
увагу?

"Необх�дно скласти список питань
для кожного з лектор�в, залежно в�д
теми яку в�н викладає, це дозволить
н�чого не упустити � отримати
максимально розгорнуту в�дпов�дь.
Окр�м того, важливо п�дготуватись
до навчальної поїздки � продумати,
що Ви хочете взяти з неї, про роботу
яких м�н�стерств/орган�в д�знатися
б�льше, як� саме функц�ї або задач�
цих орган�в Вас ц�кавлять"

Катерина Серг�єнко
 
 

"Я би порадив бути в�дкритими та не
боятись ставити запитання, не
уникати активностей. Це допоможе
швидше перевт�литись з просто
учасника Програми в члена команди.
Чим швилше група стане командою,
тим швилше кожен з вас почне
отримувати максимум в�д Програми! 

 
І ще - не варто в�дкладати домашн�
завдання на останн�й день :) 

 
В�тал�й Кушн�ров



Study tour "Приємн� спогади :)"



Study tour "Приємн� спогади :)"



Study tour "Приємн� спогади :)"



Study tour "Приємн� спогади :)"



Study tour "Приємн� спогади :)"



Вручення диплом�в "Приємн� спогади :)"



Вручення диплом�в "Приємн� спогади :)"


