
 

Створено належні умови для професійного 

навчання публічних службовців в умовах карантину 
 

2 липня 2020 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України 

від 25 червня 2020 року № 532 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України”, якою створено належні умови для професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах 

встановленого карантину: 

 передбачено можливість перегляду і внесення змін (у разі потреби) до 

затвердженої індивідуальної програми підвищення рівня професійної 

компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку) (зміни до 

Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 23 серпня 2017 року № 640); 

 збільшено до 50 відсотків частку самоосвіти (у 2020 році) серед інших 

видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної програми (зміни 

до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року  

№ 106). 

Отже, у 2020 році державний службовець в межах виконання індивідуальної 

програми може набирати 1 кредит ЄКТС, де частка самоосвіти має становити не 

більше 0,5 кредиту ЄКТС, а частка інших видів професійного навчання не менше 

0,5 кредиту ЄКТС. 

Нагадуємо, що кількість кредитів ЄКТС, які нараховуються за окремими 

видами самоосвіти, визначено у додатку до Порядку нарахування кредитів ЄКТС 

за результатами професійного навчання, затвердженого наказом НАДС  

від 12 грудня 2019 року № 226-19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26 грудня 2019 року за № 1288/34259. 



Окрім того, відтепер підвищення кваліфікації за програмами будь-

якого обсягу можна проходити дистанційно. 

Відповідно до внесених змін, підсумковий контроль за програмами 

дистанційної форми навчання суб’єкти надання освітніх послуг у сфері 

професійного навчання (провайдери) мають право проводити дистанційно у 

режимі реального часу (наказ НАДС від 26 травня 2020 року № 84-20, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 червня 2020 року 

зареєстровано за № 557/34840, яким вносяться зміни до Порядку організації 

підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування). 

 
 

 

  


