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У статті досліджені особливостей стажування наукових і науково-педагогічних працівників, а 
також сформульовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного законодавства у сфері регу-
лювання стажування даних суб’єктів. 
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Постановка проблеми. Якість освіти 
набуває все більшого значення в забезпечен-
ні конкурентоспроможності на ринку праці, 
адже саме від якості людських ресурсів зале-
жить рівень розвитку країни та її економічна 
конкурентоспроможність. 

Ще К.А. Тимирязев писав, що цивілізо-
вані народи вже усвідомлюють, що запорука 
успіху в світовому змаганні полягає не лише 
в золоті та в залізі, навіть не в одній праці 
орача в полі, робітника в майстерні, але і в 
плідній творчій думці вченого [1, с. 72].

Відповідно до Національної стратегії роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 року 
одним із перспективних завдань щодо роз-
витку післядипломної освіти є розроблення 
стандартів післядипломної педагогічної осві-
ти, зорієнтованих на модернізацію системи 
перепідготовки, підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних, науково-педаго-
гічних працівників і керівників навчальних 
закладів [2].

Нові вимоги до вищої освіти в умовах її 
реформування, до якості роботи наукових 
та науково-педагогічних працівників зумов-
люють необхідність постійного розвитку та 
удосконалення набутих умінь та знань. Ста-
жування як спосіб професійної підготовки 
осіб, що перебувають у трудових відноси-
нах, забезпечує не лише поглиблення раніше 
набутої компетентності у межах професійної 
діяльності працівника, а й закріплення прак-
тичного досвіду. 

Метою статті є проведення аналізу право-
вого регулювання проходження стажуван-
ня наукових і науково-педагогічних пра-
цівників.

Стан дослідження. Питання стажування 
наукових і науково-педагогічних працівни-
ків розглядалося в працях таких науковців, 
як Р.І. Коваленко, Н.М. Мирончук, В. Мороз, 

О.М. Ярошенко тощо. Водночас залишається 
чимало нез’ясованих питань, які стосують-
ся особливостей проходження стажування 
науковими і науково-педагогічними праців-
никами.

Виклад основного матеріалу. Стажуван-
ня для зазначених осіб було запроваджено у 
1987 році. Саме тоді постановою ЦК КПРС 
та Ради Міністрів СРСР було встановлено 
стажування педагогічних працівників, які 
працювали та викладали у вищих навчаль-
них закладах, строком до 1 року з відривом 
від основного місця роботи. Таке стажування 
вважалось однією з форм підвищення їхньої 
кваліфікації [3]. Основною його метою була 
практична підготовка викладачів насамперед 
із профілюючих дисциплін, ознайомлення 
їх із новітніми технологіями, перспективами 
розвитку й організації виробництва, еконо-
мікою, сучасним обладнанням; оволодіння 
математичними методами наукових дослі-
джень, моделюванням виробничих процесів 
тощо, вироблення конкретних пропозицій 
щодо вдосконалення навчального процесу, 
впровадження в практику навчання передо-
вих досягнень науки, техніки і виробництва, 
надання практичної допомоги підприємствам, 
організаціям та науковим установам [4, с. 145].

На думку І.В. Рикової, стажування нау-
кових та науково-педагогічних працівників 
є найбільш ефективною моделлю профе-
сійної підготовки, що максимально забезпе-
чує облік їхнього суб’єктивного досвіду та є 
самостійним видом додаткової професійної 
освіти, що забезпечує цілеспрямоване оволо-
діння і розвиток нових або коригування вже 
наявних професійних компетенцій [5].

Чинне законодавство України передба-
чає два види стажування наукових і науко-
во-педагогічних працівників: стажування за 
кордоном і в Україні. Кожне з них має певні 
особливості.
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Так, процес підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних та науково-
педагогічних працівників в Україні регу-
люється Положенням про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і 
науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів, затвердженим нака-
зом Міністерства освіти та науки, молоді 
та спорту України від 24.01.2013 № 48 [6]. 
Цим документом детально визначено поря-
док підвищення кваліфікації педагогічних 
і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
(далі – ВНЗ) незалежно від форм власності 
та підпорядкування, а також окремо унор-
мовано порядок проходження стажування 
вищезазначених осіб як однієї з форм під-
вищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації (у т. ч. стажу-
вання) має відбуватися не рідше ніж 1 раз на 
5 років. Ми погоджуємося з думкою В. Моро-
за, який зазначає, що стажування педаго-
гічних і науково-педагогічних працівників 
ВНЗ не повинно прив’язуватись до часового 
критерію. Основним індикатором, що свід-
чить про необхідність організації навчання 
того чи іншого працівника, має стати рівень 
викладання предмета за фахом, який відпо-
відає державному стандарту якості освіти, 
або (та) результат оцінювання кафедрою 
щорічно звіту конкретної особи про підсум-
ки виконання умов контракту [7, с. 108].

Стажування педагогічних та науково-
педагогічних працівників здійснюється на 
підставі договорів, що укладаються між 
ВНЗ-замовником та закладом-виконав-
цем. Процедура стажування відбувається 
за індивідуальним навчальним планом, що 
розробляється структурним підрозділом, 
який здійснює навчання, і затверджується 
керівником ВНЗ за місцем проходження 
стажування. Цей план містить інформацію 
про мету, завдання, строк, зміст стажування 
та очікувані результати.

До переходу навчальних закладів на 
Європейську систему переведення і накопи-
чення кредитів строк стажування викладачів 
обчислювався місяцями та міг становити від 
1 до 10 місяців залежно від складності інди-
відуального плану стажування та досвіду 
практичної роботи. Нині строк стажування 
обчислюється кредитами ЕСТS або націо-
нальними кредитами і не може перевищу-
вати 32 національних кредитів (48 кредитів 
ЕСТS). Цікаво, що чинним законодавством 
не встановлено мінімальну тривалість ста-
жування, а встановлюється лише його мак-
симальний строк. Тому тривалість стажуван-
ня може бути різною та залежить від мети та 
завдання, погодженого з керівником закла-

ду-виконавця і визначеного індивідуальним 
планом стажиста. На нашу думку, все ж слід 
встановити мінімальний строк проходження 
стажування, аби уникнути ризику неякісно-
го його проходження, оскільки воно може 
тривати й один день.

Деякі ВНЗ затвердили власні положення 
про підвищення кваліфікації наукових пра-
цівників, які встановлюють мінімальну три-
валість стажування. Критерієм визначення 
мінімального строку є форма його проведен-
ня. Так, у Положенні про підвищення квалі-
фікації та стажування науково-педагогічних 
працівників Національного університету 
«Львівська політехніка» передбачено, що тер-
мін стажування науково-педагогічних пра-
цівників визначається з урахуванням обсягу 
годин навчальної програми, її мети та завдан-
ня за погодженням із керівником закладу-
виконавця і повинен становити для стажу-
вання з відривом від основного місця роботи 
не менше 1 місяця, без відриву від основного 
місця роботи – не менше 2 місяців [8].

Після проходження стажування заклад-
виконавець на свій розсуд визначає фор-
му підсумкового контролю відповідно до 
навчальної програми стажування.

Працівникам, які пройшли стажування, 
видається документ про післядипломну осві-
ту. Після його отримання наукові та науково-
педагогічні працівники повинні протягом двох 
тижнів скласти звіт про стажування, який роз-
глядається або заслуховується на засіданні 
структурного підрозділу закладу-замовника. 
На цьому засіданні вирішується питання про 
затвердження або відхилення звіту, надаються 
рекомендації та/або висновки. 

Результати стажування враховуються під 
час проходження чергової атестації педаго-
гічних, науково-педагогічних працівників. 

Особливості стажування наукових та 
науково-педагогічних працівників за кор-
доном встановлюються Положенням про 
навчання студентів та стажування (науко-
ве стажування) аспірантів, ад’юнктів і док-
торантів, наукових і науково-педагогічних 
працівників у провідних вищих навчальних 
закладах та наукових установах за кордоном 
[9, с. 127]. Цей вид стажування є актуальним 
для працівників ВНЗ, які мають намір отри-
мати вченні звання. 

У 2016 році Міністерство освіти та науки 
України змінило порядок присвоєння вче-
них знань. Так, одним із основних критері-
їв оцінки науково-педагогічної та наукової 
діяльності для здобувачів вчених звань (про-
фесора, доцента, старшого дослідника) є про-
ходження стажування у ВНЗ, науковій (або 
науково-технічній) установі в країні, яка 
входить до Організації економічного співро-
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бітництва та розвитку та/або Європейського 
Союзу [10, с. 167]. 

Фінансування витрат, пов’язаних зі ста-
жуванням за кордоном, може здійснюватися 
за рахунок: коштів наукової установи (ВНЗ), 
що направляє особу на навчання та стажу-
вання; коштів, передбачених у державному 
бюджеті за відповідною програмою; грантів; 
коштів сторони, що приймає; інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

Направлення на стажування за кордон за 
бюджетні кошти можливо лише після прохо-
дження конкурсу, який оголошується щоро-
ку Міністерством освіти і науки України. Він 
проводиться з урахуванням переліку пріо-
ритетних напрямів освіти і науки, а також 
переліку провідних навчальних закладів та 
наукових установ за кордоном. Відбір на ста-
жування за кордон здійснюється конкурсною 
комісією, яка утворюється Міністерством 
освіти і науки України. Участь у конкурсі 
можуть взяти лише громадяни України, які 
навчаються за денною формою навчання або 
працюють за основним місцем роботи у дер-
жавних ВНЗ III-IV рівнів акредитації [11]. 

Пропозиції стосовно осіб, які претенду-
ють на проходження стажування за рахунок 
бюджетних коштів, подаються ВНЗ та нау-
ковими установами до конкурсної комісії, що 
утворюється МОН. Рішення про результати 
конкурсного відбору приймається Комісією 
на закритому засіданні простою більшістю 
голосів членів Комісії шляхом відкритого 
голосування, про що складається відповід-
ний протокол [12, с. 103].

Обов’язковою умовою направлення на 
стажування за кордон аспіранта, ад’ютанта, 
докторанта чи науково-педагогічного пра-
цівника є укладення договору про направ-
лення на стажування до закордонного 
навчального закладу або наукової устано-
ви. Примірний договір про направлення на 
стажування зазначених осіб затверджений 
Міністерством освіти та науки, молоді та 
спорту України [13].

Порівнюючи ці два види стажування, 
М.І. Кляп доходить висновку, що стажу-
вання в інших навчальних закладах в межах 
однієї держави має формальний характер, 
оскільки викладач складає індивідуальний 
план стажування, затверджує його на відпо-
відній кафедрі й отримує довідку, яка під-
тверджує виконання програми стажування 
в повному обсязі, а отже, успішне підвищен-
ня кваліфікації. Проте стажування за кордо-
ном могло б зробити цю форму підвищення 
кваліфікації ефективною та дієвою у плані 
розвитку професійного складника діяльнос-
ті викладача вищої школи у контексті інтер-
націоналізації [14, с. 49].

Звичайно, занурення в інше культур-
не та освітнє середовище суттєво змінює 
освітню і культурну парадигму особи. Про-
те не варто применшувати потенціал стажу-
вання у вітчизняних ВНЗ. По-перше, воно 
є більш доступним із фінансового боку. 
По-друге, працівник може навіть не припи-
няти виконання своїх трудових обов’язків 
за місцем основної роботи. По-третє, форми 
підвищення кваліфікації, визначені Зако-
ном України «Про освіту» (навчання за 
освітньою програмою, стажування, участь 
у сертифікаційних програмах, тренінгах, 
семінарах, семінарах-практикумах, семі-
нарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебі-
нарах, майстер-класах тощо), дозволяють 
врахувати індивідуальні можливості ВНЗ 
щодо підвищення кваліфікації своїх праців-
ників. Не варто також забувати про право 
вибору кожного на освіту і применшувати 
можливості державних закладів освіти, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації 
або проводять освітню діяльність за акре-
дитованою освітню програмою. 

Висновки.

Бурхливий розвиток інформаційного 
суспільства та швидке «старіння» професій-
них знань змушує науковців постійно розви-
ватись і вдосконалювати свої знання різними 
способами, одним з яких є стажування. Воно 
поєднує в собі декілька елементів, а саме: 
освоєння теоретичного матеріалу та можли-
вості його втілення у практичну діяльність. 
Стажування наукових та науково-педагогіч-
них працівників відбувається за процедурою, 
чітко визначеною законодавством України, 
проте потребує удосконалення з урахуван-
ням вимог сучасної освіти. Доцільно змінити 
періодичність проходження стажування, не 
обмежуючись часовими критеріями. Також 
варто встановити мінімальні строки про-
ходження стажування студентів, аспірантів, 
ад’ютантів, докторантів, наукових та науко-
во-педагогічних працівників для підвищення 
якості навчального процесу, пов’язаного зі 
здобуттям кваліфікації.
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В статье проанализированы особенности стажировки научных и научно-педагогических работ-
ников, а также сформулированы предложения, нацеленные на усовершенствование законодатель-
ства в сфере регулирования процедуры стажировки данных субъектов.

Ключевые слова: стажировка, научные и научно-педагогические работники, повышение квалифи-
кации.

The article focuses on the features of the internship of the research and educational personnel, and some 
proposals are formulated to improve the current legislation in the field regulation of the internship procedure.

Key words: internship, scientific and scientific-pedagogical workers, advanced training.


