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ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направленЕя на ст:Dкувмня аспiрантiв Iнститlту бiоорганiчноi xiMii та

нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАН Украiни у провцнi вищi навчальнi заклади та HayKoBi

установи за кордоном

1. Загальнi положення

1.1. Щей докр{еЕт (далi - Положенпя) визначае порядок направлеЕня на
стtDкуваIшя аспiраптiв Iнстиryту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кlхаря НАН
Украiни (лалi - Iнститут) у провiднi вищi навча.ilьнi заклади та HayKoBi установи за
кордоном (лаlli - стажуванrтя).

1.2. Правову основу Положепня стмовJIять Закон Украни <Про вищу ocBiTy>>,
пост.lнова Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф 41 1 вiд 13 квiтня 2011 року кПитання павчання
студентiв та стФкуванfiя аспiрантiв, наукових i науково-педагогiчних працiвникiв>,
постtlнова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи No 579 вiд 12 серпня 2015 р. <Про затвердженюI
Положенrтя про порядок реалiзацii права на академiчну мобiльнiсть>.

I.3. Аспiранти налрzlвJlяються на стажування вiдповiдно до ук;rадених договорiв.
Зразок форми Примiрного договору наведено в.Щодатку 1 до цього Положення.

2. Мета та основпi завдання ста?кування

2.1. Метою стажуваIIня с пiдвищення рiвня теоретичноi та практичноi пiдготовки
аспiрантiв, проведеннЯ дослiджепЬ з використаннЯм суrасного обладнання i технологiй,
опаЕувalння новiтнiми унiкальними методаI\.{и, набугтя досвiду провадження науково-
дослiдноi i викладацькоi дiяльностi, забезпечення iнформацiйного обмiпу та розширення
наlкових KoHTaKTiB.

2.2. Основними зaвдаЕнями стажування е:
- оволодiнrrя знапнями у галузях на}ти, технiки та вищоi освiти;
- проведеншI фунда,rептаьних та./або прикладних наукових дослiджень;
- набуrrя праюи.шого досвiду з трансферу технологiй та 1правлiння iнвовацiйною

дiяльнiстю.

3. Порядок оформленпя доrсументiв на стажуванпя та вимоги до кандидатiв
3.1. Право на направлешuI аспiрантiв на ста)куваЕЕя може бути реалiзоване на

пi,лставi мiжrародних договорiв про спiвробiтництво В га,тузi освiiи та на}.ки,
мiжнародних програм та проеюiв або договорiв про спiвробiтництво мiж Iнститутом та
iноземними вищими навчalльЕими закJIадаJ\,Iи (науковими установами) чи ix основвими
стр}тт}рними пiлроздiлами.

3.2. На стажрання направJUIються особи, що мають високi досягнення у навчаннi,
HalKoBi здобутки, проводять па високому науковому piBHi фундаrrцентальнi та./або
прикладнi HayKoBi дослiдженЕя та отримzlли рекомендацiю вченоi ради Iнститlту.

3.3. Аспiрант, що претендуе на проходженIfi стaDкування у провiдному вищому
навчальномУ закладi чи науковiй ycTaHoBi за кордоцом, повиЕен вiдповiдати таким
вимогаI\,l:



L) тематика наукового дослiдження повинна вiдповiдати перелiку прiоритетних
напрямiв освiти i наlки;

2) мати HayKoBi cTaTTi, опублiкованi у зарубiжних, мiжнародних та вiтчизняних

фахових видання( або патенти;
З) брати rrастБ у зарубiжних, мiжнародних та нацiональних наlкових i науково-

практичцих конференцйх, симпозilмах;
4) володiти англiйською мовою або мовою краiни, в якiй передбачаеться

проходження стажувtlЕня, на необхiдяому piBHi.
3,4. Аспiрант, що претендуе на проходження навчання або стажувавня, подас на

iм'я директора IнституIу дJuI розгляду па вченiй радi TaKi док)м9нти:
1) заяву з прохчlнням про направлення стarк)ъанпя (лолаток 2);
2) витяг з протоколу засiдання ceMiHapy вiддiлу з висновком про рекоменлачiю

TaKoi особи на стажування (лолаток 3);
3) довiдку про результати навчання або звiт про розультати провадження науково-

дослiдноi (на}ково-технiчноi) та./або науково-педагогiчноi дiяльностi (додаток 4);
4) проект iндивiдуального плану Еавчання або стажування (лолаток 5), який

повипей мiстити iнформачiю про мету, завдання, доцiльнiсть та строк навчання або
стажування, програI\4у навчання або види запланованоi HaykoBoi роботи, очiкуваяi
результати, а також пропозицii щодо продовження проведення дослiджень або
впроваджевня ix результатiв.

5) копiю договору про спiвробiтництво мiж Iнститутом та iноземними вищими
навчЕIльними заклада}.{и (науковими установами) або ii основними стр}ктурЕими
пiдроздiлами.

6) iндивiдуальне запрошення вiд iноземного вищого навчальЕого закJIаду (HayKoBoi

устапови) або ix основного структурного пiдроздiлу.
3.5. За результатами розгJuIду зазначеЕих у пунктi 3.4 документiв вчена рада

Iнституту приймае рiшенця щодо доцiльностi направлеввя аспiранта на стажування.
3.б. На пiдставi рiшення вчевоi ради в Iнстиryтi видасться Еаказ про направлення

аспiранта на стФкуванЕя, копiя якого надсилаеться у Вiддiл наукових i керiвних кадрiв
Президii НАН УкраiЪи.

4. Умови проведення ста)ftlування

4.1. За аспiрантаI\4и IIа перiод стажування в iноземному вищому навчальному
заклалi 1наlковiй ycTaHoBi) зберiгаються мiсце навчання та виплата стипендii згiдно iз
законодzвством Украiни.

4.2. ФiнатrсуванЕя витрат, пов'язаних з стажуванням за кордоном, здiйсцюеться за
рах)нок коштiв приймаючоТ сторон и.

4.3. Аспiранти на перiол стажуваяня не вiдраховуються iз складу здобувачiв вишоi
освiти на третьому (ocBiTHbo-HaJKoBoMy) piBHi та облiковlтоться в единiй державнiй
електроннiй базi з питань освiти.

4.4. Аспiранти, що пройшли стажування за кордоном, зобов'язанi подати протягом
мiсяця пiсля його завершення у письмовiй формi директору Iнституту звiт про результати
стажування, який затверджуеться вченою радою Iнституту (лолаток 6).

4.5. Аспiранти пiсля повернення зi стажування продовжують засвоювати освiтню
складову ocBiTHbo-HayKoBoi програл,rи вiдповiдно до вiдкоригованого навчального плану
аспiранта.


