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Історія

з квітня 2011 р.
 за ініціативи Прем’єр-міністра

України М. Азарова запроваджено
бюджетну програму з навчання
студентів і аспірантів та
стажування наукових і науково-
педагогічних працівників у
провідних закордонних ВНЗ

2011 р.  

 Конкурсна комісія розглянула 700
кандидатур з 68 університетів

 Направлено на навчання або
стажування у провідних
закордонних ВНЗ 275 осіб, з 36 ВНЗ:

106 студентів,82 аспірантів,
87 науково-педагогічних
працівників



Історія

2012 р.

 Конкурсна комісія розглянула
понад 1200 кандидатур з 76
університетів

 Рекомендовано на навчання або
стажування у провідних
закордонних ВНЗ 353 осіб, з 47 ВНЗ:

180 студентів,73 аспіранти,
100 науково-педагогічних

працівників

2013 р.

 передбачено понад 34 млн. грн., що
дозволяє направити на навчання
або стажування біля 300 осіб

(100 студентів, 100 аспірантів, 100 
науково-педагогічних працівників)



Комунадається
державне фінансування

 студенти

 аспіранти

 науковітанауково-
педагогічні
співробітникиВНЗ

Доконкурсноговідборудопускаютьс
ягромадяниУкраїни, якінавчаються

заденноюформоюнавчанняабо
працюютьзаосновниммісцемроботи

удержавнихвищих
навчальнихзакладах

III-IV рівнівакредитації



Пріоритетнінапрями
длянавчаннята cтажування

1. Природничінауки (хімія, біофізика, екологія
(раціональнеприродокористування), фізика, 
нанофізикатананоелектроніка, фотоніка, 
математичнетакомп’ютернемоделювання, 
інформаційно-комунікаційнітехнологіїтощо)

2. Інженерно-технічніспеціальності (системи
штучногоінтелекту, супутниковийзв'язок, 
квантовийкомп’ютер, комп’ютернінаукита
обчислювальнатехніка, розробкакорисних
копалин, металургіятаматеріалознавство, 
машинобудування, енергетика (питання
енергоефективності, новівидиенергії, 
термоядернаенергетика), нетрадиційніта
відновлюваніджерелаенергії, 
мікроелектроніка, метрологія, авіаційната
ракетно-космічнатехніка, хімічнатехнологія
та інженерія, геннаінженерія, мембранні
квантовітехнології, біонанотехнології, 
будівництвотаархітектура, транспорті
транспортнаінфраструктуратощо)

3. Міжнароднеправо

затверджуютьсящорокуМіністерством
освіти інауки України



Мета, завдання, 
строки
Мета

підвищеннярівнятеоретичноїта
практичноїпідготовки

проведенняавторськихдослідженьз
використаннямсучасногообладнання і
технологій

опануванняновітнімиунікальними
методами, набуттядосвідупровадження
науково-дослідної івикладацької
діяльності

забезпечення інформаційногообмінута
розширеннянауковихконтактів

Основнізавдання

оволодіннязнаннямиугалузяхнауки, 
технікитавищоїосвіти

проведенняфундаментальнихта/або
прикладнихнауковихдосліджень

набуттядосвідузтрансферутехнологій
тауправління інноваційноюдіяльністю



Коштинадаютьсяна

оплату

освітніхпослугзакордоннихВНЗ
танауковихустанов

індивідуальнихвитрат:
 витратинапроїздзУкраїнидо

місцянавчаннятаузворотньому
напрямку;

 проживання;
 харчування;
 медичнестрахуванняпідчас

навчання, стажуванняза
кордоном (увипадку, якщовоно є
обов’язковимзавимогою
закордонногоВНЗ);

послугзконсультаційно-
організаційногосупроводження
навчання, стажування



Вимоги до

учасників
 громадяниУкраїни, якінавчаютьсяза

денноюф. н. абопрацюютьзаосновним
місцемроботиудержавнихВНЗ III-IV рівнів
акредитації

 маютьвисокідосягненняунавчанні, 
науковіздобутки, проводити
фундаментальніта/абоприкладні
науковідослідженнянависокому
науковомурівні

 тематиканауковихдосліджень
(спеціальністьнавчання) відповідає
перелікупріоритетнихнапрямів

 маютьрекомендації кафедритавченої
радиВНЗУкраїни

 отримализапрошеннянанавчання
(стажування) відзакордонногоВНЗ

 володіють іноземноюмовоюна
необхідномурівні



Перелік

документів
До 15 травняВНЗподаєКонкурснійкомісіїтакі

документипретендента:

 лист-рекомендаціювідкерівникаВНЗ;
 витягизпротоколівзасіданькафедрита

вченоїрадиВНЗ;
 випискузособовоїсправипретендента;
 проектіндивідуальногопланунавчанняабо

стажування

Додатковідокументи:

 копіялиста (запрошення, договору, іншого
підтверджуючогодокументу) щодонаявності
попередньоїдомовленості іззакордонним
ВНЗпронавчання (стажування) претендента;

 кошторисвидатків



Детальна інформаціятазразки
документіврозміщеніна
офіційномувеб-сайті
Міністерстваосвіти інауки
України:

www.mon.gov.ua
врубриці “Навчаннязакордоном”



Дякуємоза
увагу!


