
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

опрацювання пропозицій та зауважень до проєкту наказу НАДС  

«Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання»  

 

№ 

з/п 

Редакція частини проекту акта,  

до якої висловлено зауваження 

(пропозиції) 

Найменування організації, які подали 

 зауваження (пропозиції) та їх зміст 

Спосіб врахування 

1. Пункт 4 Порядку: 

«4.Кредити ЄКТС нараховуються згідно з 

додатком 1 до цього Порядку за професійне 

навчання здійснене шляхом: 

….. 

самоосвіти.» 

 

 

Юлія Тимощук 

Пропонується абзац 5 пункту 4 «Порядку 

нарахування кредитів ЄКТС за результатами 

професійного навчання» (далі – Порядок) 

після слів «самоосвіти» доповнити словами і у 

відмінку «участі у конференціях (як учасника 

/ як доповідача) та навчальних візитах за 

кордон чи роботі з міжнародними експертами 

з отримання знань для практичного 

застосування нових норм, запровадження 

нових підходів ін.». 

 

Не враховано. 

Запропоновані позиції передбачені у розділі 

самоосвіта додатку до Порядку.   

2. Пункт 9 Порядку: 

«9. За результатами самоосвіти нарахування 

кредитів ЄКТС здійснюється на основі 

оригіналів відповідних підтверджуючих 

документів або, якщо документи не 

видаються, письмового звіту (інформації) 

державного службовця, складеної за 

формою, наведеною у додатку 2 до цього 

Порядку, та погодженої його безпосереднім 

керівником.»  

 

Юлія Тимощук 

Пропонується пункт 9 Порядку після слів 

«підтверджуючих документів» доповнити 

словами і знаками «(у тому числі / наприклад, 

на основі розпорядчих актів щодо 

проходження навчання)». 

Враховано. 

«10. За результатами самоосвіти нарахування 

кредитів ЄКТС здійснюється на основі 

оригіналів відповідних підтверджуючих 

документів/матеріалів (за потреби надається 

їх переклад українською мовою) або, якщо 

документи/матеріали відсутні, письмового 

звіту (інформації) державного службовця, 

складеного за формою, наведеною у додатку 2 

до цього Порядку, та погодженого його 

безпосереднім керівником.»  

 

3. Пункт 3 Порядку: 

«3. Нарахування та облік кредитів ЄКТС 

здійснює служба управління персоналом 

державного органу спільно з керівником 

структурного підрозділу, у якому працює 

державний службовець.»  

 

Юлія Тимощук 
Пропонується виключити в пункті 3 Порядку 

слова «спільно з керівником структурного 

підрозділу". 

 

Враховано. 

«3. Нарахування та облік кредитів ЄКТС 

здійснює структурний підрозділ з управління 

персоналом державного органу та органу 

місцевого самоврядування, у якому працює 

державний службовець, посадова особа 

місцевого самоврядування.»  
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4. Пункт 10 Додатку 1 до Порядку: 

«10.Доповідь на конференції, фаховому 

семінарі, майстер-класі, виступ на тренінгу 

тощо: 

в Україні»  

 

Лапшина Наталія 

Пропонується внести зміни до пункту 10 

Додатку 1 до Порядку стосовно 

доопрацювання визначення поняття «доповідь 

на конференції», оскільки відсутнє 

обґрунтування як саме буде визначатися чи 

робив службовець доповідь на зазначених 

заходах. 

 

Враховано. 

«10.Участь у конференції, фаховому семінарі, 

майстер-класі, тренінгу тощо із доповіддю: 

в Україні». 

 

«10. За результатами самоосвіти нарахування 

кредитів ЄКТС здійснюється на основі 

оригіналів відповідних підтверджуючих 

документів/матеріалів (за потреби надається 

їх переклад українською мовою) або, якщо 

документи/матеріали відсутні, письмового 

звіту (інформації) державного службовця, 

складеного за формою, наведеною у додатку 2 

до цього Порядку, та погодженого його 

безпосереднім керівником.»  

 

5. «12. Підготовка монографій, навчальних 

підручників, навчальних посібників, 

словників, довідників 

 

0,2 кредиту ЄКТС» 

 

Лапшина Наталія 

Пропонується збільшити кількість кредитів 

ЄКТС за таку ґрунтовну роботу, як підготовку 

монографій, навчальних підручників, 

навчальних посібників, словників, довідників 

у пункті 12 Додатку 1 до Порядку. 

 

Не враховано. 

Відповідно до пункту 20 Положення про 

систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 2019 року № 106, частка 

самоосвіти серед інших видів професійного 

навчання в межах виконання індивідуальної 

програми має становити не менше 10 і  

не більше 20 відсотків загальної кількості 

отриманих кредитів ЄКТС за результатами 

виконання програми.  

З огляду на викладене, 0,2 кредити ЄКТС є 

максимальною кількістю кредитів, які можна 

нарахувати за вид самоосвіти - підготовка 

монографій, навчальних підручників, 

навчальних посібників, словників, довідників.  
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6. Підпункт 13.2 пункту 13 Додатку 1 до 

Порядку: 

13. Підготовка та публікація наукових 

статей у фахових виданнях: 

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 

 

 

Лапшина Наталія 

Пропонується збільшити кількість кредитів 

ЄКТС за таку ґрунтовну роботу, як 

підготовка та публікація наукових статей у 

фахових виданнях: у вітчизняних виданнях, 

що не мають індекс цитування видання та не 

входять до міжнародних наукометричних 

баз (Index Copernicus International, Google 

Scholar тощо) у підпункті 13.2 пункту 13 

Додатку 1 до Порядку. 

 

Не враховано. 

Відповідно до пункту 20 Положення про 

систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 2019 року № 106, частка 

самоосвіти серед інших видів професійного 

навчання в межах виконання індивідуальної 

програми має становити не менше 10 і  

не більше 20 відсотків загальної кількості 

отриманих кредитів ЄКТС за результатами 

виконання програми.  

З огляду на викладене та враховуючи кількість 

кредитів за підготовку й публікацію наукових 

статей у міжнародних наукових фахових 

виданнях, 0,1 кредити ЄКТС є достатньою 

кількістю кредитів, які можна нарахувати за вид 

самоосвіти - підготовка та публікація наукових 

статей у вітчизняних та іноземних фахових 

виданнях.  

 

7. Підпункт 13.3 пункту 13 Додатку 1 до 

Порядку: 

«13. Підготовка та публікація наукових 

статей у фахових виданнях: 

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» 

 

 

Лапшина Наталія 

Пропонується збільшити кількість кредитів 

ЄКТС за таку ґрунтовну роботу, як 

підготовку та публікацію наукових статей у 

міжнародних наукових виданнях, що мають 

індекс цитування видання, та які входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus 

або Web of Science» у підпункті 13.3 пункту 

13 Додатку 1 до Порядку. 

 

Не враховано. 

Відповідно до пункту 20 Положення про 

систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 лютого 2019 року № 106, частка 

самоосвіти серед інших видів професійного 

навчання в межах виконання індивідуальної 

програми має становити не менше 10 і  
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не більше 20 відсотків загальної кількості 

отриманих кредитів ЄКТС за результатами 

виконання програми.  

З огляду на викладене, 0,2 кредити ЄКТС є 

максимальною кількістю кредитів, які можна 

нарахувати за вид самоосвіти - підготовка 

монографій, навчальних підручників, 

навчальних посібників, словників, довідників.  

 

8. Пункт 6 Порядку: 

«6. До самоосвіти на робочому місці 

відносяться заходи, які сприяють розвитку 

професійних компетентностей: самостійне 

вивчення нормативно-правових актів, у тому 

числі й закордонних, наукової та фахової 

літератури, інструктаж, коучинг, 

делегування, виконання завдань підвищеної  

складності тощо.» 

 

Євген Литвиновський 
Пропонується виключити в пункті 6 Порядку 

слова «інструктаж, коучинг» та добавити 

словами «самостійне проходження он-лайн 

курсів, вивчення курсів за власним 

бажанням». 

  

Не враховано. 

Пункт не містить вичерпний перелік видів 

самоосвіти, за які можуть нараховуватися 

кредити ЄКТС.  

 
 

________________________ 


