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Додаток до наказу 

ректора Державного ВНЗ «НГУ» 

від «_6_» __06____ 2011  р. № 210 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, 

науково-педагогічних працівників Державного ВНЗ «НГУ» у провідних вищих навчальних 

закладах та наукових установах за кордоном 

 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Цей документ (далі – Положення) визначає механізм організації у Державному 

вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (далі університет) 
відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників 

(далі працівників) у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 

кордоном (далі - навчання та стажування) . 

1.2. Правову основу Положення становлять постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 квітня 2011 року № 411 «Питання навчання студентів та стажування аспірантів, 

наукових і науково-педагогічних працівників», наказ Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 16 травня 2011 р. № 447 «Деякі питання навчання студентів та 

стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних 

закладах та наукових установах за кордоном». 

1.3. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання та стажування (далі 

- перелік пріоритетних напрямів освіти і науки) та перелік провідних вищих навчальних 

закладів та наукових установ за кордоном затверджуються щороку Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту (додатки 1,2).  

1.4. Строк навчання та стажування не повинен перевищувати одного року.  
1.5. Особи направляються на навчання та стажування відповідно до укладених 

договорів. Примірний договір затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту.  

 

2. Мета та основні завдання навчання та стажування 

 

2.1. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної 

підготовки студентів, аспірантів, 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.  
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3. Вимоги до кандидатів на навчання та стажування 

 

3.1. 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 університету.  

3.2. Студент, що претендує на проходження навчання у провідному вищому 

навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:  

1) мати високі результати навчання за програмою підготовки магістра;  

2) мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі;  

3) напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку 

пріоритетних напрямів освіти і науки;  

4) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 

проходження навчання, на необхідному рівні.  

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, 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. Науковий або науково-педагогічний працівник, що претендує на проходження 

стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, 

повинен відповідати таким вимогам:  

1) мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної 

роботи не менш як три роки;  

2) тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних 

напрямів освіти і науки;  

3) мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що 

направляє на стажування, не менш як один рік;  
4) мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних 

фахових виданнях, патенти;  

5) брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-

практичних конференціях, симпозіумах;  

6) володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 

проходження стажування, на необхідному рівні.  

3.5. Пропозиції стосовно осіб, що претендують на проходження навчання та 

стажування, подаються університетом до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України.  

3.6. Особа, що претендує на проходження навчання або стажування, подає на ім'я 

ректора університету для розгляду на вченій раді такі документи:  

1) заяву з проханням про направлення на навчання або стажування(додаток 3);  

2) витяг з протоколу засідання кафедри з висновком про рекомендацію такої особи 

на навчання або стажування (додаток 4);  

3) довідку про результати навчання або звіт про результати провадження науково -
дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності (додатки 5, 6);  
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4) проект індивідуального плану навчання або стажування (додаток 7), 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.  
 

4. Порядок відбору кандидатів 

та оформлення документів на навчання та стажування 

 

4.1. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 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.  

4.2. Відбір осіб на навчання та стажування здійснюється конкурсною комісією, що 

утворюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.  

4.3. За результатами розгляду зазначених у пункті 3.6 документів вчена рада 

університету приймає рішення щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або 

стажування.  

4.4. Університет подає конкурсній комісії такі документи особи, що претендує на 

проходження навчання або стажування:  
1) лист-рекомендацію за підписом ректора університету (додаток 8);  

2) витяг з протоколу засідання вченої ради університету(додаток 9);  

3) виписку з особової справи даної особи (додаток 10);  

4) копії документів, зазначених у пункті 3.6 цього Положення (додатки 3,4,5,6,7).  

Оформлення документів для навчання та стажування відповідно до вимог провідних 

вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном і організація виїзду за кордон 

осіб, що направлені на навчання та стажування, здійснюється університетом.  

 

5. Фінансування витрат на навчання та стажування 

 

5.1. Навчання та стажування здійснюються з відривом від основного місця навчання 

та роботи. Особи, що направлені на навчання та стажування, мають право на гарантії і 

компенсації, які передбачені законодавством.  

5.2. Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та стажуванням, здійснюється за 
рахунок коштів державного бюджету.  

5.3. Університет може здійснювати фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та 

стажуванням, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.  

 

6. Порядок звітності  

 

Особа, що пройшла навчання або стажування, зобов'язана подати протягом місяця 

після його завершення у письмовій формі ректору університету звіт про результати 

навчання або стажування, який розглядається на засіданні кафедри і затверджується 

вченою радою університету (додаток 11).  
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Додатки: 

 

1. Перелік пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання студентів та 
стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних 

вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році. (на 1 
арк.) 

2. Перелік провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за 

кордоном для навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-
педагогічних працівників у 2011 році (на 2 арк.). 

3. Заява з проханням про направлення на навчання або стажування (на 1 арк.). 

4. Витяг з протоколу засідання кафедри з висновком про рекомендацію на навчання 

або стажування (на 1 арк.). 

5. Довідка про результати навчання (на 1 арк.). 

6. Звіт про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або 

науково-педагогічної діяльності (на 1 арк.). 

7. Проект індивідуального плану навчання або стажування (на 1 арк.).  

8. Лист-рекомендація (на 1 арк.). 

9. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (на 1 арк.).  

10. Виписка з особової справи претендента на стажування за кордоном (на 3 арк.). 

11. Звіт про результати навчання або стажування (на 1 арк.). 
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Додаток 1 до Положення 
 

Затверджено  

Наказ Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту 

"16" травня 2011 № 447 
 

Перелік 

пріоритетних напрямів освіти і науки для навчання студентів та стажування 
аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2011 році 
 

1. Природничі науки, зокрема колоїдна хімія та нанохімія, прикладна хімія (за 

напрямами), біофізика, прикладна екологія та збалансоване природокористування 
(за галузями), фізика наносистем, фізика ядра та фізика високих енергій, 

експериментальна ядерна фізика та фізика плазми, нанофізика та нано електроніка, 
математичне та комп’ютерне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології. 

2. Інформатика та обчислювальна техніка, зокрема системи штучного 
інтелекту, системне програмування. 

3. Металургія та матеріалознавство, зокрема прикладне матеріалознавство, 
фізичне матеріалознавство. 

4. Машинобудування та матеріалообробка, зокрема динаміка і міцність 
машин, біомеханіка. 

5. Енергетика та енергетичне машинобудування, зокрема теплоенергетика, 
теплофізика, атомна енергетика; 

6. Електротехніка та електромеханіка, зокрема світлотехніка і джерела світла, 

нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. 

7. Електроніка, зокрема мікро- та наноелектронні прилади і пристрої, фізична 

та біомедична електроніка. 

8. Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні 

технології, зокрема лазерна і оптоелектронна техніка, фотоніка та оптоінформатика. 

9. Авіаційна та ракетно-космічна техніка. 

10. Хімічна технологія та інженерія. 

11. Біотехнологія, зокрема молекулярна біотехнологія, біотехніка та біосумісні 

матеріали. 

12. Будівництво та архітектура, зокрема технології будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів. 

13. Міжнародні відносини, зокрема міжнародне право. 
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Додаток 2 до Положення 

Затверджено  

Наказ Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту 

"16" травня 2011 № 447 
 

Перелік 

провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для 
навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і  

науково-педагогічних працівників у 2011 році  
 

Оксфордський університет Великобританія 

Кембріджський університет Великобританія  

Манчестерський університет Великобританія  

Брістольський університет Великобританія 

Лондонська школа економіки та політичних наук Великобританія  

Шеффілдський університет Великобританія  

Ліверпульський університет Великобританія 

Нотамбрійський університет Великобританія 

Гарвардський університет США  

Массачусетський технологічний інститут США  

Пенсільванський університет США 

Колумбійський університет США 

Єльський університет США  

Келлерська вища школа менеджменту США  

Нортвудський університет США 

Державний університет Нью-Йорку США 

Державний університет Вісконсіна США 

Державний університет м. Кент США 

Університет Північного Техасу США 

Каліфорнійський державний університет США 

Портлендський університет США 

                                        
 Перелік провідних вищих навчальних закладів може бути доповнений за пропозиціями вищих навчальних закладів або студентів 

(аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників) за умови високих показників у світових рейтингах вищих навчальних 

закладів 
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Мюнхенський технічний університет Німеччина  

Дрезденський технологічний університет Німеччина  

Фребургський університет Німеччина  

Гейдельберзький університет Німеччина  

Вища технічна школа Ліппе та Гьокстер Лемго Німеччина  

Західно-Саксонська Вища школа м.Цвікау Німеччина  

Вища фахова школа м.Аугсбург Німеччина  

Вища фахова школа м. Ерфурт  Німеччина  

Вища школа м. Нойбранденбург Німеччина  

Штутгартський Університет Німеччина 

Берлінський технічний університет Німеччина 

Університет Мартіна Лютера, м. Гале Німеччина  

Лейпцігський університет Німеччина 

Вестфальський університет, м. Мюнстер Німеччина 

Сент Галленський університет Швейцарія 

Федеральний швейцарський технологічний інститут 

Цюриха 

Швейцарія  

Федеральний інститут технологій Лозанни Швейцарія  

Люцернська вища школа  Швейцарія 

Університет м. Страсбург Франція 

Університет Ліону 3 Франція 

Технічний університет, м. Ман Франція 

Політехнічна школа, м. Париж Франція 

Університет П’єра і Марії Кюрі, м. Париж Франція 

Барселонський університет Іспанія 

Університет м. Кордоби Іспанія 
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Додаток 3 до Положення 

 

 

Ректору Державного ВНЗ «НГУ» 

академіку НАН України 

Півняку Г.Г.  

студента (аспіранта, науково-педагогічного 
працівника) 

 ___________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

З А Я В А 

 

 

Прошу Вас розглянути на засіданні Вченої ради можливість направити мене 
на навчання (стажування) в ______________________________________________  

(навчальний заклад, країна) 

за рахунок коштів державного бюджету.  
 

До заяви додаю: витяг з протоколу засідання кафедри ___________________ 
з висновком про рекомендацію на навчання (стажування) 

 
 

Дата                     Підпис  
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Додаток 4 до Положення 

 

 

Витяг 
із протоколу №  ____ 

засідання кафедри __________________________ Державного ВНЗ «НГУ» 
                                               (назва кафедри)                                 (назва вищого навчального закладу)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(дата засідання) 

Присутні: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Слухали:____________________________________________________________

 

Про направлення  __________________________________ на навчання (стажування)
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

в ______________________________________________________________________
 

(навчальний заклад, країна)
 

 

Ухвалили:
 

Клопотати перед Вченою радою Державного ВНЗ «НГУ» направити _____________ 

_________________________________________________ на навчання (стажування) 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

в _______________________________________________________________________  
(навчальний заклад, країна)  

з "__" ___ 20__ року по "__" ___ 20__ року за рахунок коштів державного бюджету. 

  
Результати голосування: 

За ____ 
Проти ___ 

Утримались ____ 
 

 
Завідувач кафедри  (підпис)   Прізвище та ініціали 

науковий ступінь, вчене звання 
 

 
Секретар     (підпис)   Прізвище та ініціали 
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Додаток 5 до Положення 

 

Довідка  

про результати навчання  
 

студента ____________________________________________________  
(Прізвище ім'я та по батькові) 

Факультет __________________________________________________________ 

Група ______________________________________________________________ 

 

Курс навчання на даний час____________________________________________ 

Строк закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем___________________________________________________________________ 

Загальний термін навчання студента за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем 

________________________________________________________________________ 

Показники навчання на попередньому освітньо-кваліфікаційному рівні 

(середній бал) ____________________________________________________________ 

Показники навчання на даному освітньо-кваліфікаційному рівні (середній бал) 

________________________________________________________________________ 

Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Додаткова інформація (щодо участі у міжнародних конференціях, фахових 

олімпіадах, отримання іменних стипендій тощо) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Декан факультету                                                                                        / Підпис/ 
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Додаток 6 до Положення 

 

Звіт 

про результати провадження 
науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності 

аспіранта________________________________________________________________ 
(прізвище ім'я та по батькові) 

Рік навчання аспіранта на даний час _______________________________________ 
Наукова тематика дисертації ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які 

опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, 
патенти)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і 

науково-практичних конференціях, симпозіумах____________________________  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

________________                     _____________ 
            (дата)                                                                                              (підпис аспіранта)

 

 
Науковий керівник                                         ______________       /Прізвище, ініціали/ 

 
 

Завідувач аспірантури і докторантури          ______________            О.Г. Кошка 
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Звіт 
про результати провадження 

науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності 
науково-педагогічного працівника 

_______________________________________________________________________ 
(посада, прізвище ім'я та по батькові) 

Загальний стаж роботи і стаж роботи в Державному ВНЗ «НГУ» ______________  
______________________________________________________________________ 

Напрям наукової та науково-педагогічної діяльності  ________________________  
______________________________________________________________________ 

 
Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент_____________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

Тематика наукових досліджень ____________________________________  
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які 

опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, 
патенти)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і 
науково-практичних конференціях, симпозіумах____________________________  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

________________                     _____________ 
            (дата)                                                                                              (підпис працівника)

 

 
Керівник підрозділу       ______________       /Прізвище, ініціали/ 
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Додаток 7 до Положення 

 

ПРОЕКТ 

індивідуального плану навчання студента або стажування аспіранта (науково -
педагогічного працівника), за кордоном 

 
_______________________________________________________________ 

(прізвище ім'я та по батькові) 

Навчальний заклад, з якого направляється на навчання (стажування) за кордон 

______________________________________________________________________  
Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання 

(стажування)_________________________________________________________ 
(країна, місто, назва навчального закладу) 

Назва програми (наукового напряму), за якою буде навчатися (стажуватися) за 

кордоном _______________________________________________________________ 
 

Мета навчання (стажування)__________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Завдання навчання (стажування)_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Доцільність навчання (стажування) ____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Строк навчання (стажування) _____________________________________ 

 
Програма навчання (стажування) або види запланованої наукової роботи, 

очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень 
або впровадження їх результатів: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________                                      _______________ 
            (дата)                                                           (підпис студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

 

______________________________________________________________________  
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Додаток 8 до Положення 

 

На офіційному бланку  

 

 

Лист-рекомендація 

Конкурсній комісії з відбору осіб на навчання та стажування за кордоном  
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 

рекомендує, як претендента на навчання/стажування за кордоном ________________ 

____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові)
 

____________________________________________________________________ 
(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника) 

за навчальною/науковою програмою _________________________________  

 

Претендент володіє іноземною мовою на необхідному рівні 

 

Ректор                                 ___________________                          Г.Г. Півняк 
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Додаток 9 до Положення 

Витяг  
з протоколу засідання Вченої ради  

Державного вищого навчального закладу 
«Національний гірничий університет» 

(НАЗВА ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬ НОГО ЗАКЛАДУ) 

 від ______№________ 
 

Членів ради___________ 
 

Присутні_________ 
 

Слухали: Про рекомендацію як претендента на навчання/стажування за кордоном  
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

___________________________________________________________________ 
(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника) 

 
Ухвалили: Рекомендувати, як претендента на навчання/стажування за кордоном 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

___________________________________________________________________ 
(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника) 

Результати голосування: 

 
За    _______ 

Проти   _______ 
Утримались  _______ 

 
 

 
Голова Вченої ради___________________(Півняк Г.Г.) 

 

Вчений секретар______________________(Рябчій В.В.) 
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Додаток 10 до Положення 

ВИПИСКА  
з особової справи науково-педагогічного працівника 

(претендента на стажування за кордоном) 
який/яка працює в Державному ВНЗ «НГУ» 

(НАЗВА ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬ НОГО ЗАКЛАДУ) 

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Вчений ступінь________________________________________________________  

Вчене звання__________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________ 

Посада_______________________________________________________________  

Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій 
книжці_______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент_____________________  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Тематика наукових досліджень __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які 

опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, 

патенти)______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і 
науково-практичних конференціях, симпозіумах____________________________  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

Ректор                                   ___________________                                   Г.Г. Півняк 

Начальник відділу кадрів    ___________________                                  В.Г. Ізотов 

дата 
М.П. 
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_ 

ВИПИСКА  

з особової справи студента 
(претендента на стажування за кордоном) 

який/яка навчається в Державному ВНЗ «НГУ» 
(назва вищого навчального закладу) 

 
_______________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Зарахований на навчання наказом №_________ від__________  

спеціальність_________________________________________________________ 

Джерело фінансування навчання_________________________________________ 

 
Інформація щодо результатів навчання за програмою підготовки 

магістра______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Ректор                                   ___________________                                   Г.Г. Півняк 

Начальник відділу кадрів    ___________________                                  В.Г. Ізотов 

дата 

М.П. 
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ВИПИСКА  
з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном) 

який/яка навчається в Державному ВНЗ «НГУ» 
_________________________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по-батькові) 

Зарахований до аспірантури наказом №_________ від___________________  

Джерело фінансування навчання в аспірантурі_________________________ 

Тема кандидатської дисертації __________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
затверджена Вченою радою Державного ВНЗ «НГУ» 

протокол №______від___________ 

Інформація про складання кандидатських іспитів ___________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Атестований за ______ рік навчання рішенням Вченої ради Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет» 

 (ПОВНА НАЗВА ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬ НОГО ЗАКЛАДУ) 

протокол  №______від___________ 
 

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, 
які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, 

патенти)__________________________________________________________  

Інформація щодо участі в у зарубіжних, міжнародних та національних наукових 

і науково-практичних конференціях, симпозіумах  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

Ректор                                   ___________________                            Г.Г. Півняк 

Начальник відділу кадрів    ___________________                            В.Г. Ізотов 

дата 

М.П. 

 
*За необхідності вищий начальний заклад може подавати додаткову інформацію щодо претендента окремим 

документом  
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Додаток 11 до Положення 

 

ЗВІТ  

про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної) та/або науково-
педагогічної діяльності аспіранта (науково-педагогічного працівника)  

__________________________________________________________________  
(прізвище ім'я та по батькові) 

 

Навчальний заклад, з якого направлявся на стажування за кордон __________ 
___________________________________________________________________ 

Закордонний навчальний заклад, в якому проходив стажування ____________ 
___________________________________________________________________ 

(країна, місто, назва навчального закладу (наукової установи)) 

Науковий напрям за яким стажувався за кордоном _______________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Результати, які отримав під час стажування за кордоном : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 
             (дата)                                                                      (підпис аспіранта (науково-педагогічного працівника))

 
Висновок Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» про результати стажування: 

___________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

                                        
 Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану особисто роботу, отримані 

результати) тощо. 


