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1. Загальні положення 

1.1.  Положення «Про навчання студентів та стажування (наукове стажування) 
аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова у провідних вищих навчальних 
закладах та наукових установах за кордоном» (далі Положення) визначає механізм організації 
навчання студентів та стажування (наукового стажування) аспірантів, докторантів, наукових і 
науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова (далі - Університет) у провідних закладах вищої освіти та наукових 
установах за кордоном.  

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про навчання та 
стажування (наукове стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-
педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411, 
положення «Про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання 
та стажування і визначає механізм організації навчання студентів та стажування (наукового 
стажування)» затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 04.03.1996 р. № 287. 

2. Мета та строк навчання або стажування 

2.1. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної 
підготовки студентів, аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, 
проведення авторських 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 навчання та 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. 
2.3. На навчання та 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 НУК. 

2.4. Направлення працівника на стажування за конкурсом, який щороку оголошує МОН 
України відбувається за встановленою процедурою відповідно до чинного законодавства.  

Направлення на наукове стажування може здійснюватися за ініціативою працівника. 
2.5. Строк навчання та стажування не може перевищувати двох років.  
2.6. На час навчання за кордоном студенти, аспіранти, які навчались за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету, зберігають право на отримання стипендії у розмірі, в 
якому вони її отримували в Університеті, в останній перед направленням на навчання за 
кордон місяць навчання. Розмір стипендії корегується протягом строку навчання за кордоном 
відповідно до вимог законодавства. 

2.7. На час навчання за кордоном виплата стипендії студентам, аспірантам, які 
навчаються згідно з угодами, укладеними між Університетом та фізичними або юридичними 
особами, здійснюється за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено їх умовами. 
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2.8. З особами, які направляються на навчання або стажування, за рахунок державного 
бюджету укладається договір про направлення їх на навчання або стажування до закордонного 
навчального закладу, наукової установи. Типовий договір про навчання студентів та 
стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних 
працівників у вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном затверджується 
МОН України. 

2.9. МОНУ оголошує щороку конкурс з відбору осіб на навчання та стажування, 
визначає порядок, умови і строки його проведення з урахуванням переліку пріоритетних 
напрямів освіти і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ 
за кордоном. 

2.10. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що 
утворюється МОНУ. 

2.11. З особами, які направляються на навчання або стажування, за рахунок 
Університету, або приймаючої сторони, укладається договір про направлення їх на навчання 
або стажування до закордонного навчального закладу, наукової установи. Типовий договір 
про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових 
і науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном затверджується Вченою радою НУК. 

3. Вимоги до претендентів на навчання та стажування у провідних вищих навчальних 
закладах та закордоном  

3.1. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому 
навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам: 

• мати високі результати навчання за програмою підготовки бакалавра або 
магістра; 

• мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі; 

• у разі стажування за рахунок державного бюджету спеціальність студента 
повинна відповідати переліку пріоритетних напрямів освіти і науки; 

• володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 
проходження навчання, на необхідному рівні. 

3.2. Аспірант, що претендує на проходження стажування у провідному вищому 
навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам: 

• тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних 
напрямів освіти і науки у разі стажування за рахунок державного бюджету; 

• мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних 
фахових виданнях, патенти; 

• брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-
практичних конференціях, симпозіумах; 

• володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 
проходження стажування, на необхідному рівні. 

3.3. Докторант, науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на 
проходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за 
кордоном, повинен відповідати таким вимогам: 

• мати науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або стаж наукової або 
науково-педагогічної роботи не менш як три роки; 
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• тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних 
напрямів освіти і науки у разі стажування за рахунок державного бюджету; 

• мати стаж роботи в Університеті, не менш як один рік; 

• мати наукові статті, статті опубліковані у зарубіжних та вітчизняних фахових 
виданнях та/або патенти; 

• брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-
практичних конференціях, симпозіумах; 

• володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 
проходження стажування, на необхідному рівні. 

4. Оформлення документів 

4.1. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування звертається із 
заявою на ім'я ректора НУК з проханням про направлення на навчання або стажування.  
Після погодження ректором, особа подає для розгляду на Вченій раді НУК: 

• заяву з проханням про направлення на навчання або стажування; 

• витяг з протоколу засідання кафедри з висновком про рекомендацію направлення 
особи на навчання або стажування; 

• витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту(факультету) з висновком про 
рекомендацію направлення особи на навчання або стажування;; 

• довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково-
дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності; 

• проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити 
інформацію про мету, завдання, доцільність та строк навчання або стажування, 
програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, 
а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження 
їх результатів; 

• запрошення на навчання або стажування; 

• договір з приймаючою стороною (у разі відсутності двосторонніх договорів між 
Університетом та приймаючою стороною). 

4.2. За результатами розгляду зазначених документів Вчена рада НУК приймає 
рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування. 

4.3. У разі навчання або стажування за конкурсом МОН України НУК ім. адмірала 
Макарова подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на проходження 
навчання або стажування: 

• лист-рекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу чи 
наукової установи; 

• витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету; 

• виписку з особової справи даної особи; 

• копії документів, зазначених у пункті 4.1 цього Положення. 
4.4. За працівниками, направленими за кордон на навчання або стажування, 

зберігається місце роботи, посада та місце навчання. У випадку довгострокового 
направлення працівника за кордон за власною ініціативою або за запрошенням 
приймаючої сторони, за ним зберігається середня заробітна плата на термін не більше ніж 
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3 місяці за рахунок НУК. Після закінчення 3-місячного терміну матеріальне забезпечення 
здійснюється за рахунок приймаючої сторони або за власні кошти (крім випадків 
направлення на стажування за конкурсом МОН України). 

4.5. У зв'язку з виробничою необхідністю, науковий або науково-педагогічний 
працівник може бути відкликаний з довгострокового навчання або стажування за наказом 
ректора НУК. В такому випадку працівник зобов'язаний прибути до основного місця 
роботи протягом 14 календарних днів від дня підписання наказу. Неявка працівника після 
закінчення 14-денного терміну є підставою для фіксування його прогулу. 

4.6. У разі закінчення дії контракту працівника під час його перебування на 
стажуванні він зобов’язаний з’явитися на основному місці роботи не пізніше ніж за 70 
календарних днів до закінчення строку контракту для вирішення питання трудових 
відносин з НУК ім. адмірала Макарова. Якщо працівник не з’явився в указаний термін, то 
по закінченню дії контракту його трудові відносини припиняються відповідно до чинного 
законодавства. 

4.7. НУК не проводить доплат до стипендій або інших грошових виплат, виплачених 
стороною, що приймає. 

4.8. Студенти, аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники 
протягом місяця після завершення навчання, стажування у закордонному навчальному 
закладі, науковій установі подають ректору НУК письмовий звіт про результати навчання, 
стажування та виконання завдання, розглянутий на засіданні відповідної кафедри та вченої 
раді інституту(факультету) та затверджений Вченою радою НУК. 

4.9. НУК приймає в установленому законодавством порядку рішення щодо 
подальшого проходження та завершення навчання студента, аспіранта, докторанта.  

5. Прикінцеві положення 

5.1. Положення про навчання студентів та стажування (наукове 
стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у провідних 
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном розглядає та затверджує 
Вчена рада НУК.  

5.2. Зміни та доповнення до Положення про навчання студентів та стажування 
(наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних 
працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у 
провідних закладах вищої освіти та наукових установах за кордоном вносяться у порядку, 
передбаченому п. 5.1 цього Положення. 
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