
Додаток 1 

до Порядку нарахування кредитів ЄКТС 

за результатами професійного навчання  

(пункт 4) 
 

 

 

НАРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ ЄКТС  
 

№ з/п 

 
 

 

Види професійного навчання 
 

Кількість кредитів ЄКТС 

Формальна освіта 
 

1. Підготовка за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» 

 

визначається освітньо-

професійною програмою та 

нараховується у рік 

присвоєння кваліфікації 

 

Неформальна освіта  
 

2. Підвищення кваліфікації за 

загальними/спеціальними професійними 

(сертифікатними) програмами 

визначається програмою 

підвищення кваліфікації, 

але не менше 2-х кредитів 

ЄКТС 

 

3. Підвищення кваліфікації за 

загальними/спеціальними 

короткостроковими програмами  

визначається 

програмою підвищення 

кваліфікації, але не менше 

0,2 та не більше 1-го 

кредиту ЄКТС 

 
4. Підвищення кваліфікації за 

сертифікатними програмами підвищення 

кваліфікації у відповідних закладах освіти 

за кордоном за рахунок власних коштів 

учасників професійного навчання 

 

визначається програмою 

підвищення кваліфікації  

Інформальна освіта 
 

Стажування 
 

5. Стажування в органах, на які поширюється 

дія законів України «Про державну 

службу» та «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» 

 

0,3 кредиту ЄКТС 

 

 



6. Стажування за кордоном 0,6 кредиту ЄКТС 

 

Самоосвіта 
 

7. Участь у заходах з обміну досвідом, які 

проводяться за рахунок коштів асоціацій 

органів місцевого самоврядування, 

інститутів громадянського суспільства, 

міжнародних та іноземних установ, 

організацій та коштів міжнародної 

технічної допомоги, органів державної 

влади та місцевого самоврядування тощо: 

в Україні  

 

за кордоном  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 кредиту ЄКТС 

 

0,2 кредиту ЄКТС 

 

8. Онлайн-навчання (дистанційне навчання за 

онлайн-курсами на освітніх е-платформах, 

зокрема Prometheus, EdEra, Відкритий 

Університет Майдану, Coursera, edX, 

Academic Earth, University of the People, 

Open2Study, Khan Academy, LinkedIn 

cources тощо) 
 

0,1 кредиту ЄКТС 

для українських ресурсів 

 

0,2 кредиту 

для іноземних ресурсів 

9. Участь у конференції, круглому столі, 

фаховому семінарі, майстер-класі, тренінгу 

тощо без доповіді та публікації тез 
 

0,05 кредиту ЄКТС 

10. Доповідь на конференції, фаховому 

семінарі, майстер-класі, виступ на тренінгу 

тощо: 

в Україні  

 

за кордоном  
 

 

 

0,1 кредиту ЄКТС 

 

0,2 кредиту ЄКТС 

11. Публікація тез доповіді на конференції, 

фаховому семінарі, круглому столі тощо 
 

0,1 кредиту ЄКТС 

 

12. Підготовка монографій, навчальних 

підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників 
 

0,2 кредиту ЄКТС 

13. Підготовка та публікація наукових статей у фахових виданнях: 
 

13.1. у вітчизняних виданнях, що не мають 

індекс цитування видання та не входять до 

міжнародних наукометричних баз 
 

0,05 кредиту ЄКТС 

 



13.2. у вітчизняних та іноземних виданнях, що 

мають індекс цитування видання та, які 

входять до міжнародних наукометричних 

баз (Index Copernicus International, Google 

Scholar тощо) 

 

0,1 кредиту ЄКТС 

 

13.3. у міжнародних наукових виданнях, що 

мають індекс цитування видання, та які 

входять до міжнародних наукометричних 

баз Scopus або Web of Science 
 

0,2 кредиту ЄКТС 

 

14. Навчання на робочому місці 
 

0,1 кредиту ЄКТС 
 

15. Інші види самоосвіти  0,01 кредиту ЄКТС 

 
 

 

 


