
 

 

Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  ХНАУ ім. В. В. Докучаєва  

«____» __________  2019 р. № ___ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про стажування іноземних громадян у 

 Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 2019 

  



 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Прийняття на стажування до університету іноземців та осіб без 

громадянства проводять згідно із законами України "Про вищу освіту", "Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних 

українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту", Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. 

№ 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", 

наказом Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 р. 

№ 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та 

осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

25 листопада 2013 р. за № 2004/24536, Постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 серпня 2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників». 

1.2. Метою стажування є вдосконалення професійної підготовки особи через 

поглиблення її професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання 

додаткових завдань та обов’язків у межах програми. 

1.3. Основними завданнями іноземних громадян, які проходять стажування, 

є: 

- оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового 

спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду 

практичної роботи та професійної діяльності, їхніх інтересів і потреб; 

- розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу, 

упровадження в практику навчання кращих досягнень науки, техніки і 

виробництва; 

 - застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію; запровадження дистанційних, 

інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

1.4. Стажування відбувається на підставі договорів, укладених між 

університетом та іноземними громадянами, які проходять стажування. 

1.5. Фінансування витрат, пов’язаних із стажуванням іноземних громадян, 

здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб. 

1.6. Обробку персональних даних іноземних громадян виконують відповідно 

до вимог Закону України "Про захист персональних даних". 

 

2. Форми та організація навчання стажування 
 

2.1. Стажування іноземних громадян здійснюється в термін від 6 місяців до 

2 років. 

2.2. Стажування іноземних громадян відбувається відповідно до 

затвердженої ректором університету програми за денною або дистанційною 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 

формами, які можна поєднувати. Програма стажування передбачає аудиторні 

заняття, самостійну роботу і складання звіту про стажування. 

2.3. Форми стажування встановлюються університетом залежно від 

складності програми, їх мети і змісту. Стажування може проходити у формі 

лекцій, практичних занять, семінарів і тренінгів, спрямованих на формування, 

розвиток та вдосконалення особистісних компетентностей (професійних, 

організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо).  

2.4. Організацію стажування іноземних громадян забезпечує Інститут 

міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, який: 

- оформляє заяву про направлення на стажування за формою, наведеною в 

дод. 1 до цього Положення, погоджені із завідувачем кафедри, деканом 

факультету; 

- оформляє договір про проходження стажування (дод. 2 до цього 

Положення); 

- веде облік іноземних громадян, які проходять стажування. 

2.5. Кафедра надає: 

- програму стажування затверджену ректором університету;  

- науково-методичне забезпечення программ стажування;  

- витяг із протоколу засідання кафедри про затвердження звіту стажування. 

2.6. Зарахування на навчання проводять за наказом ректора університету на 

підставі заяв іноземних громадян. 

 

3. Зміст стажування іноземних громадян 

 
3.1. Стажування спрямовано на оновлення та поглиблення іноземними 

громадянами спеціальних фахових, науково-методичних, соціально-

гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських 

компетентностей, у тому числі на вивчення українського та зарубіжного досвіду.  

3.2. Зміст програм формується з урахуванням галузевої специфіки та 

наукового спрямування і визначається сучасними вимогами щодо форм, методів 

і засобів професійної діяльності іноземних громадян, які проходять стажування; 

стандартами вищої освіти чинного заканодавства; досягненнями в напрямах 

соціальної, психологічної, управлінської, економічної, правової, технологічної 

підготовки тощо. 

 

4. Порядок прийому документів на стажування 

4.1. Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі 

документи: 

1) анкету іноземного громадянина; 

2) оригінал та копію документа про вищу освіту; 

3) оригінал та копію документа (додатка до документа про вищу освіту), у 

якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін; 

4) копію документа про народження; 



 

 

5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом 

охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за 

два місяці до від’їзду на навчання в Україну; 

6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з 

країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної 

допомоги); 

8) шість фотокарток розміром 35 х 45 мм; 

9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності). 

4.2. Копії документів, зазначені у вищенаведених пунктах, мають бути 

перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

 

5. Термін стажування іноземних громадян 
 

5.1. Термін навчання іноземних громадян, які проходять стажування, 

визначається навчальними планами та програмами, обсягом навчального часу (у 

кредитах ЄКТС) і встановлюється університетом відповідно до вимог чинного 

законодавства та цього Положення за погодженням з іноземним громадянином, 

залежно від форм стажування. 

5.2. Один день стажування становить 6 год. або 0,2 кредиту ЄКТС (30 год. 

(1 кредит) на тиждень, або 120 год. (4 кредити) на місяць). Термін стажування 

становить 12 місяців (9 місяців навчального процессу і 3 місяці канікулярного 

періоду), тобто за загальним обсягом програми 1080 годин - 36 кредитів ЄКТС (в 

тому числі 540 год. на аудиторну роботу – 18 кредитів ЄКТС і 540 годин на 

самостійну роботу – 18 кредитів ЄКТС). 

 

6. Результати стажування іноземних громадян  
 

6.1. Завершення навчання іноземних громадян, які проходять стажування, 

засвідчують підсумковий контроль (звіт про стажування за формою, наведеною 

в дод. 3 до цього Положення) і свідоцтво про стажування (дод. 4 до цього 

Положення). 

6.2. Звіт про стажування заслуховують на засіданні відповідної кафедри 

університету, де розглядають питання про його затвердження або відхилення, 

надають висновки та рекомендації (за потреби). Відповідний запис заносять до 

звіту про стажування, який підписує завідувач кафедри і затверджує керівник 

ІМО та ПК. 

6.3. Копії всіх документів, що стосуються стажування, зберігають на 

кафедрах та в особовій справі іноземного громадянина, який пройшов 

стажування, і використовують для підготовки звітів про проведену роботу 

відповідних структурних підрозділів. 

 

 

Положення розглянуто і затверджено рішенням вченої ради ХНАУ                 

ім. В.В. Докучаєва від «___» __________ 2019 р., протокол №_____. 



 

 

  



 

 

 

 
                   Додаток 1 

  

 Ректору _____________________________________  

                                   (найменування) 

_______________________________________________  

                         (вищого навчального закладу) 

______________________________________________  

                        (прізвище та ініціали  ректора) 

_____________________________________________  

                  (прізвище та ініціали іноземного громадянина,  

                              який проходить стажування) 

ЗАЯВА  

про направлення на стажування 

Прошу направити мене на  стажування по кафедрі 

________________________________________________________________________________ 

                                                                   (назва кафедри) 

________________________________________________________________________________________________ 

 за програмою  

________________________________________________________________________________ 

                                                                   (назва програми) 

________________________________________________________________________________ 

яке здійснюється в 

________________________________________________________________________________ 
                                                              (найменування вищого навчального закладу) 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                              (найменування вищого навчального закладу) 

 

з "____" ____________20__ року по "____" ____________20__ року. 

Мова стажування __________________. 

Мета стажування - 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  

"____" _____________20__ року     ________________  

             (підпис) 

  



 

 

  



 

 

Додаток 2 

CONTRACT NO. 97/19 

оn the internship 
 

Kharkiv 

January 25, 2019 
 

Kharkiv National Agrarian University named 

after V.V. Dokuchaiev, in the person of Rector 

Рrof. Ulianchenko Olexandr (hereinafter referred 

to as "the University") and ____________ 

(hereinafter referred to as "the Intern"), concluded 

this agreement as follows: 

  

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT 

 

The University undertakes to provide an 

educational service in respect of the internship  at 

the expense of the Intern (hereinafter - educational 

service), namely: an internship for the period of one 

year course as the Intern at the Department of 

Marketing, Entrepreneurship and Production 

Organization. 

 

2. UNIVERSITY OBLIGATIONS 

 

2.1. To provide the Intern educational service at the 

level of state educational standards. 

2.2. To ensure observance of the rights of the 

participants in the educational process in 

accordance with the legislation. 

2.3. To provide the Intern with the document about 

the internship in case of successful completion of 

the internship course in this specialty. 

2.4. To provide the opportunity for use reading 

rooms, library, laboratory equipment. 

2.5. To inform the intern with the current legislation 

on residence and movement of foreign citizens 

within the territory of the country of stay, as well as 

with the rules of the internal order of the University. 

2.6. To provide the intern with the residence in a 

student hostel. The payment is in accordance to the 

estimate. 

2.8. To assist in obtaining visas for departure. 

2.9. To exclude the Intern from the University 

without refunding the amount of payment in case of 

non-fulfillment of the curriculum without valid 

reasons, as well as due to the state of health, 

violations of the discipline, the internal regulations 

of the University, laws and regulations of foreign 

citizens' stay in the country 

2.10. The scholarship for the Intern is not provided 

by this Agreement. 

2.11. The University does not bear transportation 

ДОГОВІР № 97/19 

на проходження стажування  
 

м. Харків 

25 січня 2019 р. 
 

Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В.Докучаєва в особі ректора 

Ульянченка Олександра Вікторовича (далі 

«Університет») і ________________________ 

(далі Стажист), уклали цей договір про таке: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

Університет бере на себе зобов'язання за 

рахунок коштів Стажиста надавати освітню 

послугу стосовно проходження стажування 

(далі - освітня послуга), а саме: проходження 

стажування терміном 1 рік Стажистом на 

кафедрі маркетингу, підприємництва і 

організації виробництва. 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

2.1. Надати Стажисту освітню послугу на рівні 

державних стандартів освіти.  

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників 

стажування відповідно до законодавства.  

2.3. Видати Стажисту документ про 

проходження стажування державного зразка 

разі успішного завершення стажування за даним 

фахом. 

2.4. Надати можливість користування  

читальними залами, бібліотекою, лабораторним 

забезпеченням. 

2.5. Ознайомити Стажиста з чинним 

законодавством щодо проживання та 

пересування  іноземних громадян по території 

країни перебування, а також із правилами 

внутрішнього розпорядку Університету. 

2.6. Забезпечити Стажиста місцем проживання в 

гуртожитку. Оплата здійснюється за рахунок 

стажиста відповідно кошторису. 

2.8. Надавати допомогу в одержанні віз на виїзд. 

2.9. Відрахувати Стажиста без повернення суми 

сплати у разі невиконання  навчального плану 

без поважних причин, а також через стан 

здоров’я, порушення навчальної дисципліни та 

правил внутрішнього розпорядку, законів і 

правил перебування іноземних громадян на 

території країни  

2.10. Виплата стипендії Стажисту не 



 

 

expenses for moving the Intern. 

2.12. The University does not assume any 

obligations to insure the life of the Intern and 

his/her property. 

 

 

3. OBLIGATIONS OF THE INTERN 

 

3.1. To comply with the requirements of the law 

and the statute of the University as for the provision 

of educational services. 

3.2.To submit the following documents to the 

University: 

- questionnaire of the established sample; 

- original and copy of the higher education 

document; 

- original and copy of a diploma certifying the 

University degree with an extract about the subjects 

studied and grades; 

- copy of birth certificate; 

- medical certificate attesting to the absence of the 

illnesses which can interfere with learning issued no 

later than two months before leaving for study in 

Ukraine; 

- copy of the passport or citizenship card; 

- valid health insurance policy (except for 

foreigners who came from countries where the 

emergency medical care agreements were 

concluded); 

- 6 photos size 35x45mm; 

Copies of the documents mentioned in the above 

paragraphs must be translated into Ukrainian with a 

notarized translation certificate. 

3.3. To pay 1500 (one thousand five hundreds) 

USA dollars to the cashier's desk of the University 

at the rate of the NBU at the time of payment within 

the academic year. 

3.4. To comply with the laws of the host country, 

the rules of residence and movement for foreign 

citizens established on the territory of the country, 

as well as the rules of the internal order of the 

University. 

 

 

4. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES FOR 

VIOLATION OR IMPROPER 

PERFORMANCE OF THE OBLIGATIONS 

 

4.1. The Parties are liable in accordance with the 

current legislation for violation or improper 

performance of the obligations under this 

agreement. 

4.2. The Parties undertake to take all measures to 

solve any disputes or differences by negotiation. 

передбачена даним Договором. 

2.11. Університет не несе транспортних витрат 

щодо переміщення Стажиста. 

2.12. Університет не бере на себе зобов’язань по 

страхуванню життя Стажиста та його майна. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТАЖИСТА 

 

3.1. Виконувати вимоги законодавства та 

статуту Університету з організації надання 

освітніх послуг.  

3.2. Подати до Університету такі документи: 

- анкету іноземного громадянина; 

- оригінал та копію документа про вищу освіту; 

- оригінал та копію документа (додатка до 

документа про вищу освіту), в якому міститься 

інформація про його успішність з навчальних 

дисциплін; 

- копію документа про народження; 

- медичний сертифікат про стан здоров’я, 

засвідчений офіційним органом охорони 

здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і 

виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду 

на навчання в Україну; 

- копію паспортного документа іноземця або 

документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

- дійсний поліс медичного страхування (крім 

іноземців, які прибули з країн, з якими укладено 

угоди про безоплатне надання екстреної 

медичної допомоги); 

- 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм; 

Копії документів, зазначені у вище наведених 

пунктах, мають бути перекладені українською 

мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

3.3. Внести в касу університету 1500 (одна 

тисяча п’ятсот) доларів США по курсу НБУ 

на час сплати протягом навчального року. 

3.4. Виконувати Закони країни перебування, 

установлені для іноземних громадян правила 

проживання і переміщення по території країни, 

а також правила внутрішнього розпорядку 

університету. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА 

НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

 

4.1. За невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим договором сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 

4.2. Сторони зобов’язуються вжити всіх заходів 

для врегулювання будь-яких спорів і 



 

 

Otherwise the settlement of disputed titles is carried 

out in accordance with the current legislation of 

Ukraine in Court. 

 
 

5. THE TERM OF THE CONTRACT 

 

5.1. This Agreement is deemed concluded after its 

signing by the Parties and operates throughout the 

period of the Internship. 

5.2 The validity of the Agreement shall be 

terminated: 

- by the agreement of the Parties; 

- if the performance of the obligations to the 

contract by the party is impossible due to the 

adoption of regulatory acts that have changed the 

conditions established by the agreement on 

educational services and neither of the parties 

agrees to amend the contract; 

- in the case of liquidation of the legal entity of the 

University, if the legal entity, that is the legal 

successor, is not determined; 

- in the case when the Intern is excluded from the 

educational institution in accordance with the 

legislation; 

- by a court decision in case of systematic violation 

or improper performance of the terms of the 

contract. 

 

The Agreement is drawn up in two copies which 

have the same legal force, one copy for each of the 

Parties. 

 

розбіжностей шляхом переговорів. У 

протилежному випадку, розв’язання суперечок 

проводиться згідно з чинним Законодавством 

України в судовому порядку. 
 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  

 

5.1. Цей Договір вважається укладеним після 

підписання його Сторонами і діє протягом 

усього періоду проходження стажування. 

5.2 Дія Договору припиняється:  

- за згодою сторін;  

- якщо виконання стороною договору своїх 

зобов'язань є неможливим у зв'язку з 

прийняттям нормативно-правових актів, що 

змінили умови, встановлені договором щодо 

освітньої послуги, і будь-яка із сторін не 

погоджується про внесення змін до договору;  

- у разі ліквідації юридичної особи 

Університету, якщо не визначена юридична 

особа, що є правонаступником;  

- у разі відрахування Стажиста з навчального 

закладу згідно з законодавством;  

- за рішенням суду в разі систематичного 

порушення або невиконання умов договору. 

 

 

 

Договір складено в двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної із Сторін. 

 

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

6. LEGAL ADDRESSES, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES: 

УНІВЕРСИТЕТ (UNIVERSITY) 
 

Харківський національний 

аграрнийуніверситет ім. В.В. Докучаєва 

Kharkiv National Agrarian University named 

after V.V. Dokuchaiev  
 

 

62483, Kharkiv region, Kharkiv district,  

p/o Dokuchaievske – 2, Ukraine 

Phone +38 (0572) 93-71-46 

Fax +38 (0572) 93-60-67 

E-mail: office@knau.kharkov.ua 

http: knau.kharkov.ua 
 

Ректор/Rector О.В. Ульянченко/   

О.V. Ulianchenko 

_________________________________________ 
                   (Підпис / signature)   

СТАЖИСТ (INTERN) 
 

Громадянин / Mr / Ms 

_________________________________________ 
(Name) 

_________________________________________ 

Паспорт / Passport _________ № _____________ 

Країна / Country ___________________________ 

Адреса / Home Address 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел. / Tel. (Дом.) __________________________ 

Тел. / Tel. (в Україні) _______________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Skype: ___________________________________ 

 

Стажист/ the Intern  _______________________ 
                                                      (Підпис / signature) 



 

 

 

Додаток 3 
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                Керівнику  ІМО та ПК  
                                      

____________________________________________ 

                      

_________________       ________________________  

            (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

"___" ________________________20__ року 

 

ЗВІТ  

про стажування 

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________ 

Мета стажування____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось стажування 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Строк стажування з "_____" _____________20____ року по "___" ____________20____ року 

відповідно до наказу від "___" ____________20__ року № _____. 

Результати стажування_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Стажист ______________  

           (підпис) 

________________________  

          (прізвище та ініціали) 

Розглянуто і затверджено на засіданні __________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

                                                                             

"____" ______________20__ року, протокол № _____. 

исновки та рекомендації щодо використання результатів стажування 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Пропозиції щодо використання результатів стажування  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Завідувач кафедри   ____________   _____________________  

            (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 

 

  



 

 

Додаток 4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА 

 

 

 

СВІДОЦТВО ПРО СТАЖУВАННЯ 

на кафедрі ______________________________________________________________________ 
 

серія ХД              № 0374  

 

Засвідчує про те, що  ________________________________________________________________________________ 
                                                   (прізвище та ініціали іноземного громадянина, який проходить стажування) 

пройшов (пройшла) стажування  по кафедрі______________________________________________________________ 
                   (назва кафедри) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

за програмою _____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (назва програми) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                        (назва програми) 

яке здійснювалося у _______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                 (найменування вищого навчального закладу) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                (найменування вищого навчального закладу) 

 

              
Керівник Інституту міжнародної освіти 

та підвищення кваліфікації _______  М. ВОЛОШАН 
     (підпис) 

                Ректор 

Харківського національного 

     аграрного університету 

        ім. В. В. Докучаєва   ___________ О. УЛЬЯНЧЕНКО 
                                                                                          (підпис) 
 



 

 

 


