


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей документ (далі - Положення) визначає порядок направлення 

на стажування аспірантів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН 

України (далі - Інститут) у провідні вищі навчальні заклади та наукові 

установи за кордоном (далі - стажування). 

1.2. Правову основу Положення становлять Закон України «Про вищу 

освіту», постанова Кабінету Міністрів України № 411 від 13 квітня 2011 року 

«Питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-

педагогічних працівників», постанова Кабінету Міністрів України № 579 від 

12 серпня 2015 р. «Про затвердження Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність». 

1.3. Аспіранти направляються на стажування відповідно до укладених 

договорів. 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СТАЖУВАННЯ 

2.1. Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної 

підготовки аспірантів, проведення досліджень з використанням сучасного 

обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, 

набуття досвіду провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, 

забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів. 

2.2. Основними завданнями стажування є: 

- оволодіння знаннями у галузях науки, техніки та вищої освіти; 

- проведення фундаментальних та/або прикладних наукових 

досліджень; 

- набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління 

інноваційною 

діяльністю. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА СТАЖУВАННЯ ТА 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 

3.1. Право на направлення аспірантів на стажування може бути 



реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі 

освіти та науки, міжнародних програм та проектів або договорів про 

співробітництво між Інститутом та іноземними вищими навчальними 

закладами (науковими установами) чи їх основними структурними 

підрозділами. 

3.2. На стажування направляються особи, що мають високі досягнення 

у навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні 

фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали 

рекомендацію вченої ради Інституту. 

3.3. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному 

вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен 

відповідати таким вимогам: , 

1) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку 

пріоритетних напрямів освіти і науки; 

2) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та 

вітчизняних фахових виданнях або патенти; 

3) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і 

науково-практичних конференціях, симпозіумах; ^ 

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій 

передбачається проходження стажування, на необхідному рівні. ( 

3.4. Аспірант, що претендує на проходження навчання або стажування, 

подає на їм я директора Інституту для розгляду на вченій раді такі 

документи: 

1) заяву з проханням про направлення стажування; 

2) довідку про результати навчання або звіт про результати 

провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-

педагогічної діяльності; 

3) копію договору про співробітництво між Інститутом та іноземними 

вищими навчальними закладами (науковими установами) або їх основними 

структурними підрозділами. 

4) індивідуальне запрошення від іноземного вищого навчального 




