
 

Стажування є однією і основних  форм підвищення кваліфікації викладачів 

освітнього закладу.  

Основною метою стажування є: 

• вивчення викладачами педагогічного досвіду, сучасного виробництва, 

ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології і 

перспектив їх розвитку; 

• розробка навчально-методичних  матеріалів, призначених для 

використання під час підготовки фахівців; 

• надання науково-технічної допомоги підприємствам, організаціям, науковим 

установам. 

Освітній заклад направляє  викладачів на стажування згідно з річними 

планами, складеними па підставі договорів з підприємствами, організаціями, 

науковими установами, навчальними закладами, де буде здійснюватися 

стажування. 

Стажування викладачів навчального закладу відбувається за індивідуальними 

планами, де враховується спеціальність викладача, зазначається термін та 

програма стажування, зазначається, що нового він має запровадити в діяльності 

навчального закладу, спеціальності, циклової комісії за наслідками стажування. 

Термін стажування викладачів освітнього закладу встановлюється до одного 

місяця залежно від складності індивідуального плану стажування та досвіду 

практичної роботи викладача. Конкретні терміни стажування певного викладача 

визначає керівник того освітнього закладу, де він працює в його індивідуальному 

плані. 

Плани стажування викладачів освітнього закладу затверджує керівник 

наприкінці поточного навчального року. 

Направлення на стажування викладачів здійснюється відповідно до наказу 

керівника освітнього закладу. 

Зарахування викладачів на стажування затверджують наказами  керівники      

освітніх  закладів, підприємств, організацій, наукових установ з призначенням 

консультанта з числа провідних фахівців. 



Керівництво організації, яка прийняла стажиста, здійснює контроль за 

проходженням стажування, робить відмітку з висновком   в   індивідуальному   

плані   про хід  та   результати стажування. 

Захист результатів стажування здійснюється на засіданні циклової комісії з 

урахуванням їх практичного значення для поліпшення освітньо-виховного      

процесу та  розвитку виробництва. 

Циклова комісія приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про 

стажування (за потреби про його доопрацювання), а також рекомендації щодо 

використання результатів стажування. Рішення циклової комісії враховують під 

час атестації викладача. 

На випадок невикористання викладачем покладених на нього під час 

стажування обов'язків керівник підприємства, організації, наукової установи, 

освітнього закладу за місцем стажування має право звільнити його від подальшого 

проходження стажування, про що зобов'язаний повідомити керівництво 

навчального закладу, який направив викладача на стажування. 

За викладачами, направленими на стажування, зберігається заробітна плата за 

основним місцем роботи. 

Посади викладачів, направлених па стажування, можуть заміщуватися іншими 

особами без конкурсу на умовах строкового договору в межах чисельності і фонду 

заробітної плати навчального закладу. 

Відрядження викладачів навчального закладу на стажування за кордон 

здійснюється за наявності відповідних коштів і договорів. 
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