
ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Найменування 
професійної 
компетентності

Види професійного 
навчання 

Орієнтовні напрями / 
теми професійного 
навчання

Професійні 
знання

Підготовка за освітньо-професійною 
програмою підготовки магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» галузі знань 
«Публічне управління 
таадміністрування»

Публічне управління 
та адміністрування

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Найменування 
професійної 
компетентності

Види професійного 
навчання 

Орієнтовні напрями / 
теми професійного 
навчання

Робота з
інформацією

Самосвіта Аналіз даних /
Обробка і аналіз 
великих масивів 
даних

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Найменування 
професійної 
компетентності

Види професійного 
навчання 

Орієнтовні напрями / 
теми професійного 
навчання

Комунікація та 
взаємодія

Стажування Робота з 
відвідувачами,
отримувачами 
послуг ЦНАП

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Найменування 
професійної 
компетентності

Види професійного 
навчання 

Орієнтовні напрями / 
теми професійного 
навчання

Професійні 
знання

Підвищення кваліфікації за
професійною (сертифікатною) 
програмою

Управління публічними
фінансами

Знання
законодавства

Підвищення кваліфікації за
короткостроковою програмою

Публічні закупівлі

ВИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБОЮ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ВИДУ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

на підставі поданого державним службовцем 
документу або іншої інформації 

про таке навчання

Порядок нарахування кредитів ЄКТС 
за результатами професійного навчання

I
ЕТАП

I
ЕТАП

I
ЕТАП

II
ЕТАП

III
ЕТАП

IV
ЕТАП

ПІДГОТОВКА СТАЖУВАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ

САМООСВІТА
перевірка документа, що 
підтверджує здобуття ступеня 
вищої освіти за рівнем магістра за 
спеціальністю «Публічне управління 
та адміністрування» галузі знань 
«Публічне управління 
та адміністрування», 
в Реєстрі документів 
про освіту

I
ЕТАП

перевірка наявності ліцензії 
у провайдера, що проводив 
підвищення кваліфікації, в Реєстрі 
суб’єктів освітньої діяльності

перевірка чи передбачений цей 
вид професійного навчання в 
індивідуальній програмі

* ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ 
   У ЗАХОДАХ З ОБМІНУ ДОСВІДОМ

учасник професійного навчання подає 
службі управління персоналом:

інформацію (у довільній формі) про його участь 
у заході з обміну досвідом

іншу інформацію, що підтверджує його 
участь у заході з обміну досвідом (за потреби)

служба управління персоналом 
встановлює відповідність питань заходу 
з обміну досвідом, у якому брав участь 
учасник професійного навчання, 
орієнтовному напряму (темі), визначеному 
в індивідуальній програмі

за результатами перевірки служба 
управління персоналом приймає рішення 
про визнання або про відмову у визнанні 
результатів участі у заході з обміну досвідом

рішення про відмову у визнанні 
результатів участі у заході з обміну 
досвіду приймається у разі, якщо:

інформація про участь у заході з обміну 
досвідом не містить достатніх відомостей  
для визначення відповідності результатів 
участі у заході індивідуальній програмі
чи така відповідність не забезпечується;

встановлено подання недостовірної 
інформації

II
ЕТАП

II
ЕТАПнараховуються  кредити ЄКТС у 

межах виконання індивідуальної 
програми

III
ЕТАП

вносяться відомості про 
нараховані кредити ЄКТС до 
Особової картки державного 
службовця (відомості про 
професійне навчання)

перевірка чи передбачений цей 
вид професійного навчання в 
індивідуальній програмі 
підвищення рівня професійної 
компетентності / індивідуальній 
програмі професійного розвитку 
(далі – індивідуальна програма)

вносяться відомості про 
нараховані кредити ЄКТС до 
Особової картки державного 
службовця (відомості про 
професійне навчання)

нараховуються кредити ЄКТС 
у межах виконання індивідуальної 
програми

у разі встановлення відповідності виду 
професійного навчання орієнтовному напряму 
(темі), визначених в індивідуальній програмі: 

результати перевірки щодо наявності ліцензії у провайдера та/або наявності акредитації 
(погодження) для загальних програм підвищення кваліфікації 

у разі встановлення відповідності виду 
професійного навчання орієнтовному напряму 

(темі), визначених в індивідуальній програмі: 

кредити ЄКТС нараховуються у рік 
присвоєння кваліфікаціїі

перевірка чи 
передбачений цей вид 
професійного навчання 
в індивідуальній 
програмі 

нараховуються кредити 
ЄКТС у межах виконання 
індивідуальної програми

III
ЕТАП

вносяться відомості 
про нараховані кредити 
ЄКТС до Особової картки 
державного службовця 
(відомості про професійне 
навчання)

у разі встановлення відповідності виду 
професійного навчання орієнтовному 

напряму (темі), визначених в 
індивідуальній програмі: 

стажування в державних 
органах, органах 
місцевого самовря- 
дування в Україні – 
0,3 кредиту ЄКТС 
(на підставі довідки за 
результатами стажування)

і

стажування за 
кордоном  – 0,6 кредиту 
ЄКТС (на підставі звіту 
про стажування та інших 
документів про 
проходження стажування)

і

результати участі у заходах з обміну 
досвідом в Україні та за кордоном 
(як форма самоосвіти) підлягають 
обов'язковому визнанню службою 
управління персоналом у порядку 
встановленому НАДС* 

документ про підвищення 
кваліфікації потребує визнання 
у встановленому НАДС порядку

!

кількість нарахованих кредитів 
ЄКТС за видом професійного 
навчання «Самоосвіта» (у розрізі 
форм самоосвіти) визначається 
додатком до наказу НАДС від 
12 грудня 2019 року № 226-19

і

II
ЕТАП

перевірка наявності акредитації / погодження програм 
підвищення кваліфікації в «Реєстрі погоджених НАДС програм 
підвищення кваліфікації» на Порталі управління знаннями 
(загальні програми)

III
ЕТАП

перевірка чи передбачений цей 
вид професійного навчання в 
індивідуальній програмі

IV
ЕТАП

нараховуються  кредити ЄКТС у межах виконання індивідуальної програми

V
ЕТАП

вносяться відомості про нараховані кредити ЄКТС до Особової картки 
державного службовця (відомості про професійне навчання)

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ   

кількість нарахованих кредитів ЄКТС: 
професійні програми – не менше 2 кредитів ЄКТС;
короткострокові програми – не менше 0,2 та не більше 1 кредиту ЄКТС

і

документ про підвищення 
кваліфікації не потребує визнання 

у встановленому НАДС порядку

Підготовлено за сприяння Програми Ради Європи  «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні»

Нарахування 
кредитів ЄКТС 

у разі визнання 
результатів підвищення 
кваліфікації

ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
визначається програмою підвищення кваліфікації /
у документі про підвищення кваліфікації, 
але не менше 2 кредитів ЄКТС

КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ
визначається програмою підвищення кваліфікації /
у документі про підвищення кваліфікації, 
але не менше 0,2 та не більше 1 кредиту ЄКТС

СЕРТИФІКАТНІ ПРОГРАМИ
нараховується кількість ЄКТС, що зазначені в програмі підвищення 
кваліфікації/у документі про підвищення кваліфікації, а у разі відсутності 
відомостей про кількість кредитів – більше 2 кредитів ЄКТС


