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ВСТУП

 Протягом останніх двох років Національне агентство з питань за-
побігання корупції  (далі – НАЗК) підготувало низку важливих доку-
ментів, зокрема методичні рекомендації щодо проведення антикоруп-
ційних навчань*, а також щодо діяльності уповноважених підрозділів 
(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповнова-
жені)**. Ці рекомендації покликані допомогти уповноваженим 
підрозділам у виконанні основних завдань, що постають перед ними, в 
тому числі у зв’язку з плануванням і проведенням навчально-роз’ясню-
вальних заходів (далі – заходів) щодо дотримання вимог антикорупцій-
ного законодавства працівниками державних органів і посадовими 
особами місцевого самоврядування.

 Утім, як засвідчує практика, корисним доповненням до відповід-
них документів можуть стати стислі поради (набори алгоритмів дій), які, 
базуючись на текстах зазначених вище документів, з одного боку, відо-
бражають їх суть, а з іншого – зосереджують увагу уповноважених на 
ключових етапах підготовки планів навчання та методиці проведення 
заходів в органах державної влади із наведенням відповідних при-
кладів методичних та інших документів.

 Саме з метою реалізації цього завдання за сприяння проекту «Під-
тримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія”» 
(SACCI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(далі – Проект), були підготовлені ці методичні настанови (поради).

 Настанови не охоплюють практичних порад щодо конкретних те-
матичних лекцій або тренінгів, які містяться у матеріалах, що додаються 
до відповідних презентацій пакета навчальних матеріалів, підготовле-
них Проектом.

* «Методичні рекомендації для тренерів щодо проведення антикорупційних навчань».
 Документ за посиланням: https://bit.ly/2IcA7ZY
** «Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених
 осіб) з питань запобігання та виявлення корупції». Документ за посиланням: https://bit.ly/2Mq6d9Q
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1. Формування щорічного Плану
 проведення навчальних заходів

 Варто пам’ятати, що План проведення навчальних заходів* (далі – 
План) має бути збалансований щодо строку, на який він розрахований, 
тематики, типів навчальних заходів і часу їх проведення.

 Загалом під час формування Плану рекомендується використову-
вати базову Програму тренінгового навчального курсу для працівників 
державних органів та посадових осіб місцевого самоврядування «Пра-
вові засади та практичні аспекти запобігання корупції», а також від-
повідні навчальні матеріали, схвалені рішенням НАЗК від 15.12.2016
№ 160.

 Водночас остаточний зміст Плану має відповідати вимогам сього-
дення й інтересам цільової аудиторії, а також враховувати визначені за-
конодавством функції та повноваження державних органів, стан і зміст 
попередньо проведеної навчальної роботи з питань антикорупції у кон-
кретному державному органі.

 Як і будь-який процес, планування складається з кількох етапів 
(кроків):

Крок перший:

* Додаток 1 містить зразок Плану проведення антикорупційних навчальних заходів.
**  Додаток 2 містить примірну анкету опитування щодо актуальних тем антикорупційних
 навчальних заходів.
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Опитати працівників, які теми для них найактуальніші**.

Проаналізувати зміст (теми) заходів, які були проведені у попе-
редній навчальний період. Проаналізувати законодавство на 
предмет оновлень. Ідеться насамперед про зміни, внесені до 
законодавства за період від часу проведення останнього 
заходу з відповідної тематики, або зміни, що були ухвалені про-
тягом попереднього періоду, проте набрання ними чинності 
відкладено на певну дату в майбутньому.

1.

2.



Переглянути результати оцінювання (якщо проводилося) пра-
цівників після проведення заходів у попередній період 
(примірні анкети оцінювання додаються до матеріалів тренінгів).

Проаналізувати статистику вчинення корупційних або пов’яза-
них із корупцією правопорушень в органі, у якому працює 
уповноважений, узагальнення НАЗК та Національної поліції 
щодо виявлених ними правопорушень в інших органах, а 
також судову практику і статистику*.

3.

4.

Крок другий:

 У процесі планування слід визначитися з типами (формами) за-
ходів, які будуть внесені до відповідного навчального плану.

 Існують різні форми проведення навчальних заходів. Основними з 
них є лекція (бесіда) і тренінг (практичне заняття). У контексті підготовки 
Плану навчальних заходів рекомендовано:

Проаналізувати типи навчальних заходів, проведених у попе-
редньому періоді (тренінг, лекція тощо).

Врахувати перелік і типи навчальних заходів, проведення яких 
внесено (передбачається внести) до антикорупційної програ-
ми відповідного державного органу.

1.

2.

 Під час вибору типів навчальних заходів також рекомендовано 
брати до уваги:

рівень обізнаності працівників (попередній досвід навчань – 
результати тестування, анкетування)

навчальні цілі, яких заплановано досягти в результаті навчаль-
ного заходу (наприклад, ознайомити зі змінами у законодав-
стві або навчити заповнювати електронні декларації)

фактор різниці у кількості слухачів, які можуть бути залучені за-
лежно від типу заходу (для лекції – максимум 50–60 осіб; для 
тренінгу – максимум 20–25 осіб)

-

-

-

* Посилання на відповідні інтернет-ресурси щодо пошуку відповідної інформації
 додаються до матеріалів тренінгів.
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необхідність систематичного та послідовного проведення на-
вчальних заходів (для однієї і тієї самої групи працівників лекції 
потрібно чергувати з тренінгами через незначний проміжок 
часу або ж одразу поєднувати теоретичні заходи із практичними).



рівень обізнаності працівників (попередній досвід навчань – 
результати тестування, анкетування)

навчальні цілі, яких заплановано досягти в результаті навчаль-
ного заходу (наприклад, ознайомити зі змінами у законодав-
стві або навчити заповнювати електронні декларації)

фактор різниці у кількості слухачів, які можуть бути залучені за-
лежно від типу заходу (для лекції – максимум 50–60 осіб; для 
тренінгу – максимум 20–25 осіб)

необхідність систематичного та послідовного проведення на-
вчальних заходів (для однієї і тієї самої групи працівників лекції 
потрібно чергувати з тренінгами через незначний проміжок 
часу або ж одразу поєднувати теоретичні заходи із практичними).

-

 Слід також мати на увазі, що кількість учасників навчального 
заходу залежить від його типу (методу). Тип навчального заходу визна-
чається з урахуванням навчальних цілей. Наприклад, доведення до 
відома нових положень законодавства доцільно проводити у формі ін-
терактивної лекції, тобто лекції, яка передбачає активний контакт з ауди-
торією і можливість ставити питання лектору. Формування у праців-
ників навичок заповнення електронної декларації має відбуватися у 
формі тренінгу або практичного заняття, під час якого учасники само-
стійно виконують певні дії (у цьому випадку заповнюють декларацію).

 Від кількості учасників залежить місце проведення навчального 
заходу, яке потрібно визначити заздалегідь. Наявність відповідних 
приміщень або можливість використання певних приміщень для про-
ведення навчання також можуть впливати на вибір типу навчального 
заходу.

Крок третій:

 Необхідно визначитися зі строками (періодичністю та інтенсивні-
стю) проведення заходів. Для цього рекомендовано: 

Враховувати строки, встановлені на виконання певних 
обов’язків працівниками органів (наприклад, строки подання 
щорічної декларації, строки підготовки (перегляду) антикоруп-
ційної програми тощо).

Брати до уваги плани проведення заходів НАЗК та іншими ор-
ганами, насамперед правоохоронними, щоб не дублювати 
заходи, не створювати суперечностей у графіках роботи та ра-
ціонально використовувати можливості для проходження нав-
чань працівниками. Для з’ясування цієї інформації наприкінці 
кожного року можна надіслати відповідні запити, ознайомити-
ся з інформацією на офіційних сайтах або провести узгоджу-
вальну нараду.

Здійснювати аналіз орієнтовного графіку щорічних планових 
відпусток працівників уповноваженого підрозділу та органу 
загалом, щоб навчальні заходи охопили максимальну ауди-
торію. Особливо це стосується такого типу заходу, як лекція.

1.

2.

3.
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Брати до уваги строки (якщо відомі) проведення конкурсів на 
заміщення вакантних посад, адже одним із пріоритетних 
завдань є проведення загальних лекцій-інструктажів для ново-
призначених державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування, зокрема тих, хто обійняв посади з від-
повідальним або особливо відповідальним становищем. 



Враховувати строки, встановлені на виконання певних 
обов’язків працівниками органів (наприклад, строки подання 
щорічної декларації, строки підготовки (перегляду) антикоруп-
ційної програми тощо).

Брати до уваги плани проведення заходів НАЗК та іншими ор-
ганами, насамперед правоохоронними, щоб не дублювати 
заходи, не створювати суперечностей у графіках роботи та ра-
ціонально використовувати можливості для проходження нав-
чань працівниками. Для з’ясування цієї інформації наприкінці 
кожного року можна надіслати відповідні запити, ознайомити-
ся з інформацією на офіційних сайтах або провести узгоджу-
вальну нараду.

Здійснювати аналіз орієнтовного графіку щорічних планових 
відпусток працівників уповноваженого підрозділу та органу 
загалом, щоб навчальні заходи охопили максимальну ауди-
торію. Особливо це стосується такого типу заходу, як лекція.

Брати до уваги строки (якщо відомі) проведення конкурсів на 
заміщення вакантних посад, адже одним із пріоритетних 
завдань є проведення загальних лекцій-інструктажів для ново-
призначених державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування, зокрема тих, хто обійняв посади з від-
повідальним або особливо відповідальним становищем. 

4.



2. Основні типи заходів і
 підготовка до їх проведення

 Одним із важливих елементів планування заходу є вибір його на-
вчальної форми. Як відомо, жодна окрема форма заходу не може бути 
визнана однаково ефективною для всіх учасників. Тож рекомендовано 
чергувати форми заходів, що за умови правильної реалізації дасть змогу 
зберегти зацікавленість усіх учасників і досягти цілей плану.

 Найпоширенішими формами навчальних заходів, що можуть бути 
використані уповноваженими, є лекція і тренінг.

зазвичай охоплює основний теоретичний матеріал окремої 
або кількох тем і є ефективним способом передачі інформа-
ції, коли мета навчання полягає в отриманні знань і досяг-
ненні розуміння.

метод активного навчання, спрямований насамперед на на-
буття і розвиток умінь та навичок.

Лекція

Тренінг

Загальні настанови щодо підготовки до заходу:

 Підготовка до проведення кожного окремого заходу, як і розробка 
Плану, потребує від уповноважених попередньої роботи. При цьому 
ступінь зусиль, які необхідно докласти, буде різнитися залежно від 
низки чинників (професійна підготовленість уповноваженого, наявність 
попередньо підготовлених матеріалів, інтенсивність змін до законодав-
ства в конкретний період часу, плинність кадрів тощо).

 Сам же процес підготовки зазвичай складається з таких етапів:

Організація опитування про потреби слухачів щодо питань у 
рамках конкретної теми (проводиться до початку підготовки чи 
оновлення контенту заходу)

Розроблення плану заходу (порядку денного), під час якого не-
обхідно окремо враховувати:

– можливість залучення зовнішніх лекторів (тренерів,

1.

2.
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 модераторів), а саме: їхню кількість, рівень кваліфікації,
 методичну підготовленість

– часові межі можливого відриву працівників від
 основної роботи (тривалість заходу – 2–4 години,
 без урахування часу перерви)

– специфіку аудиторії (її склад за профілем діяльності,
 ступенем дотичності до відповідної проблематики тощо)

– поточну ситуацію, яка визначає необхідність проведення
 відповідного заходу (наприклад, початок запровадження
 нових законодавчих антикорупційних процедур, етап
 розроблення антикорупційної програми тощо).

Підготовка контенту заходу:

– для лекції: презентація; конспект лектора; питання для
 обговорення після лекції; роздаткові матеріали (пам’ятки,
 роз'яснення, методичні рекомендації (в тому числі на 
 основі результатів правозастосовної практики),
 інфографіки, діаграми)

– для тренінгу: презентація; ситуаційні завдання;
 роздаткові матеріали (підбірки законодавчих актів,
 сценарії ситуацій, анкети). Після заходу можна додатково
  роздавати матеріали, аналогічні тим, які роздають під час
 лекції.



Організація опитування про потреби слухачів щодо питань у 
рамках конкретної теми (проводиться до початку підготовки чи 
оновлення контенту заходу)

Розроблення плану заходу (порядку денного), під час якого не-
обхідно окремо враховувати:

– можливість залучення зовнішніх лекторів (тренерів,

 модераторів), а саме: їхню кількість, рівень кваліфікації,
 методичну підготовленість

– часові межі можливого відриву працівників від
 основної роботи (тривалість заходу – 2–4 години,
 без урахування часу перерви)

– специфіку аудиторії (її склад за профілем діяльності,
 ступенем дотичності до відповідної проблематики тощо)

– поточну ситуацію, яка визначає необхідність проведення
 відповідного заходу (наприклад, початок запровадження
 нових законодавчих антикорупційних процедур, етап
 розроблення антикорупційної програми тощо).

Підготовка контенту заходу:

– для лекції: презентація; конспект лектора; питання для
 обговорення після лекції; роздаткові матеріали (пам’ятки,
 роз'яснення, методичні рекомендації (в тому числі на 
 основі результатів правозастосовної практики),
 інфографіки, діаграми)

– для тренінгу: презентація; ситуаційні завдання;
 роздаткові матеріали (підбірки законодавчих актів,
 сценарії ситуацій, анкети). Після заходу можна додатково
  роздавати матеріали, аналогічні тим, які роздають під час
 лекції.

3.

Методика підготовки заходу
(лекції/тренінгу)

 Лекція, яка проводиться для державних службовців, має істотні 
відмінності від звичайної лекції у навчальних закладах. Це має бути вра-
ховано у процесі її підготовки та безпосереднього проведення. Най-
більш значущими відмінностями від лекції у ВНЗ є:

Практична спрямованість

Особливості дорослої аудиторії.

a.

б.
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 Крім того, слід пам’ятати, що більшість учасників, як правило, не 
можуть зосередити свою увагу на лекції, яка триває понад 20–30 хвилин. 
Лекції ефективніші, коли вони доповнюються демонстрацією наочних 

матеріалів, насамперед презентацій*, та поєднуються з іншими інстру-
ментами: роздатковим матеріалом, заповненням фліпчартів, а також 
відведенням часу для запитань і відповідей.
 
 Підготовка презентації (її наповнення та кількість слайдів) визна-
чається на підставі орієнтовного часу, який доцільно витратити на один 
слайд (2–3 хвилини). За змістом презентація має бути в єдиному стилі і 
підпорядковуватися єдиним цілям. При цьому слайди повинні відобра-
жати найбільш суттєві положення виступу, що уповноважений планує 
донести як ключові тези проблеми.
 
 Окремому питанню або блоку питань має бути присвячено один 
чи кілька слайдів. Якщо одне питання або блок питань містить велику 
кількість матеріалу, його доцільно розбивати на кілька слайдів, щоб слу-
хачі могли прочитати їх зміст і використовувати презентацію після 
заходу як настільний порадник. З огляду на це кількість слів та цифр на 
кожному слайді не повинна перевищувати 70–100 одиниць. Розмір 
шрифту має бути легким для читання з правильно підібраними кольо-
рами. Наприклад, жовтий колір практично неможливо розгледіти на 
білому тлі. Популярним є використання рисунків, таблиць чи графіків. 
Водночас слід пам’ятати, що презентація, перевантажена зображення-
ми, погіршує сприйняття, адже вони відволікають увагу від тексту.
     
 Презентація виконує кілька функцій і слугує як слухачам, так і лек-
тору. Для слухачів слайди є додатковим джерелом донесення інформа-
ції, яку вони сприймають не лише на слух, а й візуально. Для лектора 
слайди є фактично тезами лекції, на які він спирається, дотримуючись 
послідовного викладу лекційного матеріалу. Крім того, це допомагає 
контролювати час виступу, уникаючи ситуації, коли, надмірно «захопив-
шись» певною темою, лектор не встигає розглянути інші питання.
 
 Основний матеріал слайдів, як правило, мають становити законо-
давчі положення (переважно у коротких цитатах чи довільному викладі 
їх суті). Необхідно робити посилання на закон і відповідні його статті. Це 
полегшує сприйняття і дає можливість аудиторії робити нотатки та звер-
татися до тексту закону для докладнішого ознайомлення з його поло-
женнями. Водночас варто надавати роз’яснення щодо розуміння окре-
мих положень, ознайомлення з додатковими джерелами, а в окремих 
випадках – навчальними посібниками чи рекомендаціями.



* Для теоретичної частини тренінгу так само доцільно підготувати презентацію.
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 Важливо підбивати підсумки окремих питань, чітко формулюючи 
висновки та рекомендації на окремих слайдах. Антикорупційна пробле-
матика породжує різні оцінки й погляди державних органів і науковців, 
проте у виступі, демонструючи різні позиції, слід уникати неоднознач-
них висновків. Якщо правові позиції різняться, перевагу слід надавати 
висновкам судових органів вищих інстанцій, які ухвалювали остаточні 
рішення, адже саме вони встановлюють факт винуватості або невинува-
тості особи, даючи правові оцінки як позиції адміністративних органів, 
так і судів нижчого рівня.

 Тренінг має бути органічним поєднанням теоретичного аналізу та 
розгляду практичних аспектів питань, які виникають у повсякденній 
роботі службовців. Тож, готуючись до проведення тренінгу, уповноваже-
ний має вивчити практику правозастосовних органів і активно викори-
стовувати її для підготовки практичних завдань, тестів, моделювання си-
туацій тощо, адже саме вони, як правило, активізують сприйняття та за-
своєння теоретичного матеріалу.

 Для підвищення ефективності навчань варто урізноманітнювати 
контент, використовуючи різні форми практичних заходів. У тренінгах з 
антикорупційної тематики можуть бути використані такі форми:
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обговорення в малих групах з подальшою презентацією ре-
зультатів обговорення

обговорення в режимі «запитання – відповіді» чи тестування 

вирішення конкретних завдань (case study) 

моделювання та імітації ситуацій.

-

-

-

-

 Обов'язковим є відповідний регламент (послідовність) проведен-
ня інтерактивної вправи. Інтерактивні вправи мають бути органічною 
частиною тренінгу, займаючи приблизно 40 % загального часу. Регла-
мент проведення інтерактивної вправи передбачає: 

визначення мети вправи та правил її виконання

послідовність дій і кількість часу на виконання завдання

об'єднання у групи і (або) розподіл ролей.

-

-

-

 Доцільно формувати групи за сферою діяльності (галуззю держав-
ного управління) тощо. У разі проведення кущових лекцій (тренінгів)



учасники можуть бути розподілені за територіальною ознакою. Залежно 
від тематики та змісту вправи інколи корисно до однієї групи включити 
учасників з різних галузей державного управління або різних територій, 
щоб вони могли порівняти та обговорити практику застосування анти-
корупційного законодавства, яка склалася в різних галузях або на різних 
територіях.

 Роздатковий матеріал є основою для такої діяльності і передбачає 
включення основних інформаційних матеріалів, необхідних і достатніх 
для виконання відповідного завдання. Наприклад, завдання із за-
повнення окремих розділів чи всієї декларації передбачає наявність 
роздрукованих форм. Якщо завдання полягає у перевірці правильності 
заповнення декларації, потрібно підготувати (заповнити) імітаційну
декларацію. Презентація результатів виконання вправи залежно від 
кількості груп має бути розрахована на 3–15 хвилин. Її можна проводити 
з використанням фліпчартів чи інших технічних засобів.
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3. Проведення заходу

 Важливо чітко дотримуватися певних методичних правил, адже 
наявність знань в уповноваженого і розуміння ним проблеми ще не
гарантує ефективності його виступу перед аудиторією, оскільки завжди 
є ризик, що остання просто не зможе сприйняти те, що уповноважений 
намагався донести.

Аудиторію становлять не ті, кого навчають (це риса шкільної
аудиторії), а ті, хто навчається. Відповідно, учасникам навчаль-
них заходів має належати основна роль у процесі навчання.

Завжди існує попередній власний досвід учасників, який може 
бути різним (помилковим чи належним; випадковим чи систе-
матичним і ґрунтовним), але він визначає і ставлення учасника 
до потреб участі у навчальних заходах, і оцінки його змісту та 
релевантності. 

Основою методики навчання дорослих є залучення досвіду 
кожного учасника, тому під час проведення заходу необхідно 
обов’язково апелювати до досвіду учасників і їхніх думок з пев-
ного питання. Потрібно давати учасникам заходу можливість 
отримувати знання не лише від уповноваженого, а й від своїх 
колег. При цьому уповноважений має слідкувати за тим, щоб 
досвід і думки учасників не суперечили змісту навчальних ма-
теріалів та меті заходу.

Учасники заходів повинні свідомо прагнути досягти нового 
рівня своєї професійної діяльності, і навчальний захід має до-
помогти їм у цьому. Мотивація може бути різною (наприклад, 
бажання робити кар’єру або зберегти посаду), але такий зв’я-
зок повинен завжди перебувати у полі зору уповноваженого.

Нові знання мають бути такими, що можуть бути застосовані 
«саме тут і зараз», тобто вони повинні бути відповіддю на пи-
тання, що є не просто практичними, а й актуальними саме 
зараз.

1.

2.

3.

4.

5.

 Серед загальних методичних правил варто звернути увагу на такі:



Для працівників важливим є елемент довіри, тобто навчання 
має бути побудоване так, щоб дистанція між тими, хто навчає,
і тими, хто навчається, не була надмірною. Це має бути спільна 
діяльність щодо проблем, які обидві сторони визнають важли-
вими.

6.
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 Проведення заходу (лекції чи тренінгу) доцільно здійснювати в 
кілька етапів:

1. Вступне слово

 Захід розпочинається з відкриття і вітального слова. Для відкриття 
можна запросити керівника установи, що продемонструє високий 
статус та рівень уваги, яку вище керівництво установи приділяє питан-
ням запобігання корупції.

 Крім того, уповноваженому доцільно сформувати в учасників чітке 
розуміння цілей заходу, що дасть змогу ефективно використовувати час 
і забезпечить гнучкість у разі потреби відповідати на практичні питання, 
що виникатимуть під час тренінгу. Уповноважений має розповісти, 
якими теоретичними знаннями та/або практичними уміннями ово-
лодіють слухачі після завершення заходу, та наголосити на важливості 
отриманої під час заходу інформації для здійснення їхньої практичної 
діяльності.

 При цьому уповноваженому необхідно не лише усвідомлювати 
свою роль, а й пояснити учасникам, що успіх навчального заходу в 
цілому й особистий успіх кожного залежить насамперед від них самих. 
Це сприятиме усвідомленню особистої відповідальності учасників за 
результати навчання. Протягом усього заходу слід утримуватися від кри-
тики висловлюваних учасниками думок, оскільки такими діями можна 
створити недружню і напружену атмосферу, що, своєю чергою, не спри-
ятиме навчанню.

2. Інструктаж учасників заходу

 У разі проведення лекції інструктаж здійснюється після вступного 
слова і полягає у наданні базової інформації щодо заходу в цілому та по-
рядку його проведення, як, наприклад, правила поведінки (вимкнути 
звук на мобільних телефонах, не говорити одночасно з колегою, який 
доповідає, не обговорювати сторонніх питань тощо). 

 У разі проведення тренінгу інструктаж здійснюється фактично 
двічі. Другий інструктаж стосується ознайомлення учасників з регла-
ментом проведення конкретного практичного завдання.



3. Теоретична і практична частини заходу

 Теоретична частина: рекомендовано зробити загальний огляд 
тієї частини антикорупційного законодавства, яка відповідає темі лекції 
чи тренінгу, забезпечити їх обговорення та надати практичні рекомен-
дації (висновки) щодо їхнього впровадження.
 
 Практична частина: організація практичного заняття, на якому 
вирішуються ситуаційні завдання. Учасники розглядають приклади або 
ситуації за темою тренінгу, де вони повинні знайти правильне рішення 
та визначити, якою має бути поведінка працівника державного органу 
чи посадової особи органу місцевого самоврядування, що відповідати-
ме нормам антикорупційного законодавства. Виконання завдання – ос-
новна частина вправи, де уповноважений є не лише організатором, а й 
помічником, намагаючись надати учасникам максимум можливостей 
для самостійної роботи і навчання у співпраці один з одним.

 Відкрита дискусія: для зв’язку теорії з практикою корисним є об-
говорення і обмін думками між учасниками, які слід проводити у рамках 
і лекції, і тренінгу. Під час дискусії уповноважений запрошує учасників 
пропонувати власні рішення та ділитися аргументами, шукати кращі 
способи розв’язання проблемних ситуацій або практичного завдання.

4. Рефлексія результатів заходу

 Завершальна частина заходу передбачає усвідомлення отрима-
них результатів. Фактично у своєму фінальному виступі уповноважений 
роз’яснює та обґрунтовує позиції правильного рішення, відповіді на 
тести тощо відповідно до вимог чинного законодавства та з огляду на 
правозастосовну практику. Крім того, уповноважений повинен надати 
час учасникам для запитань і висловлення своїх вражень від заходу та 
побажань.
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4. Оцінка отриманих знань та
 облік навчальних заходів

 Необхідність оцінки отриманих слухачами знань та обліку заходів і 
їхніх учасників пов’язана з тим, що інформаційно-освітня діяльність 
ефективна лише за умови її систематичності. Фрагментарні та не пов’я-
зані єдиним планом заходи не дають належного ефекту. Це, своєю 
чергою, зумовлює необхідність запровадження систематичного моніто-
рингу з боку уповноваженого.

 Для оцінки під час проведення заходів доцільно застосовувати 
два інструменти:

Узагальнене оцінювання (анонімне) перед початком заходу та 
через певний час після його проведення. При цьому оголо-
шується узагальнений середній бал учасників без індивідуаль-
них оцінок. Таке тестування проводять, по-перше, з метою
з’ясувати, наскільки аудиторія володіє темою заходу, що допо-
може правильно розставити акценти під час його проведення 
і приділити більше уваги питанням, які спричинили найбільші 
труднощі у процесі виконання тестів. По-друге, це додаткова 
мотивація для активізації уваги учасників під час наступних
заходів

Персоніфіковане оцінювання, яке потребує більше часу на пе-
ревірку результатів і може супроводжуватися негативним 
сприйняттям певних учасників заходу. Такий підхід допомагає 
чітко визначити рівень знань конкретного працівника.

a.

б.

1. Тестування рівня отриманих
знань учасниками

 Застосування тестів є простим в організаційному сенсі, а підраху-
нок результатів тестування 30 учасників займає не більше 20 хвилин.
Тестування може бути проведено такими способами:



2. Опитування учасників щодо якості заходу і
роботи його організаторів/лекторів* 

 Традиційним інструментом зворотного зв’язку є опитування учас-
ників щодо успішності навчального заходу. Завдання такого опитування 
можуть бути доволі різними:

15

визначення якості роботи організаторів заходу та лекторів

отримання даних про особливості аудиторії (структура за 
віком, досвідом роботи, частотою участі у заходах відповідної 
тематики тощо)

оцінка ефективності різних методичних прийомів чи форм 
проведення навчання

сприйняття учасниками умов та організації проведення заходу

отримання даних про актуальність та оптимальність змістовно-
го наповнення

визначення актуальних тем чи завдань, що мають бути висвіт-
лені у подальшому

визначення типових проблем, що мають місце у практичній 
діяльності

отримання інформації про потреби учасників в інформаційно-
му забезпеченні (надання роз’яснень, рекомендацій тощо) та 
найзручніші «канали» такого інформування.

-

-

-

-

-

-

-

-

 Окрім тестування, важливим елементом моніторингу є ведення 
обліку кількості працівників і тематики заходів, які вони відвідали. Облік 
допомагає підвищити ефективність антикорупційних навчальних за-
ходів, яка багато в чому залежить від їхньої регулярності та охопленої ау-
диторії. Уповноваженим рекомендовано вести відповідний журнал** 
працівників, які пройшли навчання, що дасть змогу рівномірно залуча-
ти їх до проведення заходів і забезпечити проходження навчання усіма 
працівниками установи за усіма темами.

* Додаток 3 містить зразок опитувальника.
**  Додаток 4 містить зразок типового журналу обліку працівників, які відвідували заходи,
 та кількості проведених заходів.



Додаток 1

 ПРИКЛАД

Орієнтовний план-графік проведення навчально-роз’яснювальних 
заходів з антикорупційної тематики для працівників (назва органу, 
установи) на ________ рік

№

1

2

3

4

5

6

Тип
заходу

Тематика 
заходу

Тривалість 
заходу

Орієнтовна 
кількість 
учасників 

заходу

Дата 
проведення

заходу

Суб’єкт 
проведення 

заходу

Тип заходу – зазначити конкретний тип заходу: лекція, тренінг,
лекція-інструктаж тощо.

Тематика заходу – стисло вказати назву заходу або тематику, якій
присвячено захід.

Тривалість заходу – зазначити у годинах і/або хвилинах.

Орієнтовна кількість учасників заходу – вказати точну або приблизну 
кількість (наприклад, 60 або 40–60).

Дата проведення заходу – вказати число та місяць.

Суб’єкт проведення заходу – вказати П. І. Б. та посаду лектора; якщо 
лектор представляє іншу організацію – вказати також назву цієї
організації.
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Додаток 2

 ПРИКЛАД

Анкета щодо визначення актуальних тем
антикорупційних навчальних заходів на ________ рік

1. Які з антикорупційних тем є для Вас найбільш актуальними? Роз-
ставте в порядку збільшення актуальності від 1 (найменш актуальна) 
до 5 (найбільш актуальна) такі теми:

конфлікт інтересів

декларування

оцінка корупційних ризиків

антикорупційні програми

подарунки й інші заборони та обмеження

процедура повідомлення про корупційні порушення
(гарантії захисту викривачів)
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П. І. Б. працівника

Назва структурного
підрозділу

Посада працівника/
ел. пошта/моб. тел.

Стаж служби
новопри-
значений

до 1 р. 1–5 р. 5–10 р. більше
10 р.



2. Які з типів заходів найцікавіші для Вас? Розставте в порядку збіль-
шення привабливості від 1 (найменш привабливий) до 5 (найбільш 
привабливий) такі типи заходів:

лекція

міні-лекція

тренінг

мозковий штурм

моделювання ситуацій

3. Який тип заходу* та для якої теми для Вас найбільш актуальний? 
Укажіть тип заходу навпроти теми.

* лекція; міні-лекція; тренінг; мозковий штурм; моделювання ситуацій,
 інший тип (укажіть, який саме).

Конфлікт інтересів

Декларування

Оцінка корупційних ризиків

Антикорупційні програми

Подарунки й інші заборони та обмеження

Процедура повідомлення про корупційні
порушення (гарантії захисту викривачів)
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4. Які з місяців протягом року для Вас зручні/незручні для
проведення навчальних заходів?
Укажіть по два місяці для кожного з варіантів:

зручні:                               ,   незручні:                               , 

                                            .             .

5. Які із засобів демонстрації найбільш комфортні для
Вашого сприйняття? Розставте в порядку збільшення від 1
(найменш комфортний) до 4 (найбільш комфортний) такі види:

презентація

фліпчарти

роздаткові матеріали

відеоматеріали

6. Які з антикорупційних тем (підтем) спричинюють найбільше
труднощів? Укажіть до двох тем.

7. Укажіть загальну кількість та напрями (теми) антикорупційних
заходів, які Ви відвідали за останній рік.
У разі неучасті в заходах зазначте: «Жодного».



Додаток 3

 ПРИКЛАД

Опитувальник щодо оцінки
заходу з антикорупційної тематики*
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* Для підвищення рівня відвертості працівників під час надання ними відповідей
 рекомендовано проводити опитування, зокрема анонімно.
** Залежно від конкретної кількості учасників заходу задля збереження їхньої анонімності
 позначені зірочкою питання можна вилучити з анкети.

Дата проведення

Гендерний аспект**

Стаж служби**
новопри-
значений

до 1 р. 1–5 р. 5–10 р. більше
10 р.

Тема заходу

Посада**

жіноча стать чоловіча стать

задовільно      добре    відмінно
Структура заходу
Оцініть логічну послідовність викладення та
наповненість матеріалу заходу

задовільно      добре    відмінно

Актуальність заходу
Оцініть, наскільки захід був вчасно організова-
ний та проведений. Висловіть свої пропозиції 
щодо часу (місяць, день, години) та
періодичності (кількість на рік)
проведення заходу з цієї тематики
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задовільно      добре    відмінно

Збалансованість заходу
Оцініть збалансованість теоретичного і практич-
ного матеріалу заходу. Висловіть свої пропозиції 
щодо наповнення заходу додатковим
теоретичним матеріалом/практичними
завданнями/роздатковим
матеріалом тощо з цієї тематики

задовільно      добре    відмінно

Корисність заходу
Оцініть, наскільки захід підвищив Вашу 
обізнаність та був корисний у Вашій
повсякденній роботі:

– оцініть свої знання до проведення заходу

– оцініть свої знання після заходу

– оцініть, наскільки представлений контент
корисний у роботі.

задовільно      добре    відмінно
Лектор заходу
Оцініть якості лектора:

– уміння мотивувати аудиторію до отримання   
   знань

– професійна компетентність

– лекторські навички (легкість подачі матеріалу)

– уміння організовувати групову роботу

Які з питань, висвітлених під час заходу, залишаються для Вас
незрозумілими або потребують обов’язкового додаткового
обговорення?

Відповіді на які питання Ви не отримали під час заходу?

Що з контенту чи іншого складника заходу варто:

залишити

вилучити

додати
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Додаток 4

 ПРИКЛАД

Журнал обліку участі у навчально-роз’яснювальних заходах з
антикорупційної тематики та оцінки рівня знань працівників
(назва органу, установи) на ________ рік

Назва підрозділу – вказати назву самостійного підрозділу та/або
включених до його складу підрозділів (рівень деталізації визначає 
уповноважений).

П. І. Б. працівника – ініціали працівника, який взяв участь у заході.

Тип заходу – зазначити конкретний тип заходу: лекція, тренінг,
лекція-інструктаж тощо.

Тематика заходу – стисло вказати назву заходу або тематику, якій при-
свячено захід.

Дата проведення заходу – вказати число і місяць.

Оцінка рівня знань – вказати оцінку за результатами тестування чи
опитування (рекомендовано оцінювати знання працівників за єдиною 
шкалою оцінювання щодо всіх заходів, які проводяться в органі).

Рекомендації працівнику/керівництву підрозділу – стисло викласти 
суть рекомендації окремо для працівника та керівника, працівника (на-
приклад: для працівника – повторно пройти тестування; додатково
ознайомитись із законодавством; пройти індивідуальний інструктаж; 
для керівника – забезпечити контроль виконання; визначити години 
для самостійного навчання працівника тощо).

№

1

2

Дата
прове-
дення
заходу

Назва
підрозділу

П. І. Б. 
працівника

Тематика
заходу

Оцінка
рівня
знань
(якщо 

проводи-
лась)

Реко-
мендації

працівнику
/керівни-

цтву 
підрозділу

Тип
заходу



Назва підрозділу – вказати назву самостійного підрозділу та/або
включених до його складу підрозділів (рівень деталізації визначає 
уповноважений).

П. І. Б. працівника – ініціали працівника, який взяв участь у заході.

Тип заходу – зазначити конкретний тип заходу: лекція, тренінг,
лекція-інструктаж тощо.

Тематика заходу – стисло вказати назву заходу або тематику, якій при-
свячено захід.

Дата проведення заходу – вказати число і місяць.

Оцінка рівня знань – вказати оцінку за результатами тестування чи
опитування (рекомендовано оцінювати знання працівників за єдиною 
шкалою оцінювання щодо всіх заходів, які проводяться в органі).

Рекомендації працівнику/керівництву підрозділу – стисло викласти 
суть рекомендації окремо для працівника та керівника, працівника (на-
приклад: для працівника – повторно пройти тестування; додатково
ознайомитись із законодавством; пройти індивідуальний інструктаж; 
для керівника – забезпечити контроль виконання; визначити години 
для самостійного навчання працівника тощо).





Цей документ розроблено завдяки підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у 
рамках проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в 
Україні “ВзаємоДія”». Окремі думки, висловлені в цьому документі, є
відповідальністю авторів і не обов’язково відображають погляди USAID 
або Уряду Сполучених Штатів Америки.


