Вікторія КОВАЛЬОВА

26 листопада

КАДРИ

Стажисти виростають в управлінців
Цього року в Адміністрації Президента вперше запроваджено систему
оцінювання стажерів з Національної академії державного управління при
Президентові України. На стажування до АП з академії прийшли 84 особи, з яких 20
рекомендовано для стажування з позначкою «з особливою увагою». Це люди, які
мають потенціал, щоб працювати і в нас, і в органах центральної влади. Про це
повідомила заступник керівника департаменту управління персоналом Адміністрації
Президента України Наталія Лебеденко під час науково-практичної конференції
«Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців: орієнтири для
України», яка відбулася в Києві.
До складових оцінювання та добору на етапі проходження практики в АП
входить персональне інтерв’ю. Воно складається з кількох компонентів:
біографічного, інтерв’ю щодо професійної компетентності (знання та попередній
досвід) та інтерв’ю з компетенції (йдеться про поведінкові вияви під час професійної
діяльності). Адже практика свідчить, що фахівців часто беруть з огляду на знання, а
звільняють… за поведінку.
Одна з вимог до компетентності фахівця — знання англійської мови. Нині
кожна третя особа в АП знає англійську мову. Але, на жаль, лише 13% стажистів
показали належний рівень знання англійської, це дуже низький показник.
«Тести в межах оцінювання показували здатність професіонала робити логічні
висновки з тексту в обмеженому часі у незнайомих (стресових) умовах. Один із
практикантів академії показав у цьому випробуванні високий результат, якого поки
що не перевищив ніхто (жодна людина, яка приходила найматися на посаду або
переходила на підвищення). Аналогічне «стажистському» оцінювання відбувається і
під час прийняття на роботу в АП, але залежно від посади, на яку претендує фахівець,
воно може бути розширеним», — зазначила Наталія Лебеденко.
За словами начальника управління з навчальної роботи Національної академії
управління при Президентові України Володимира Сорока, дев’яти слухачам академії
у підрозділах Адміністрації Президента запропоновано роботу на волонтерських
засадах.
До речі, 183 працівники Верховної Ради — колишні випускники Національної
академії, що становить 20% загальної кількості тих, хто працює. І щороку їхня
кількість збільшується. Випускників цього вишу цінують.

