
ДОГОВІР №    

 

про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

в аспірантурі Державного університету телекомунікацій  

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб 

 

м. Київ                                                                                        «    »                                      2020 року 

 
Державний університет телекомунікацій, заклад вищої освіти державної форми власності, 

підпорядкований Міністерству освіти і науки України, в особі ректора Толубко Володимира Борисовича, 

який діє на підставі статуту Університету (далі – Виконавець) з однієї Сторони та одержувач послуг  

 
 , 

                                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові аспіранта) 

(далі - Аспірант) з другої Сторони (далі разом – Сторони), уклали цей Договір про підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Державного університету телекомунікацій 

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (далі - Договір) про наступне: 

 
 

1. Предмет договору 

1.1. Університет (Виконавець) бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Аспіранта здійснити 

навчання Аспіранта як здобувача вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні з метою здобуття 
наукового ступеня доктора філософії (надати освітню послугу), а саме: забезпечити якісну підготовку 

Аспіранта згідно з освітньо-науковою програмою та індивідуальним планом наукової роботи за 
спеціальністю  

 

 
(шифр та назва наукової спеціальності) 

Під науковим керівництвом  
 (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали наукового керівника) 

 

на кафедрі  
 

Навчально-наукового інституту           

 
(форма навчання: очна або заочна) 

 

1.2. Строк надання Виконавцем освітньо-наукової послуги Аспіранту: 

з «____»  ____________202___р.,  по  «_____ » __________________202___р. 

1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Виконавця 

здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом Виконавця, що затверджується 

Вченою радою Виконавця для кожної спеціальності. 

1.4. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури Виконавця складаються з освітньої 

та наукової складових і є основою для формування Аспіранту індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи, які затверджуються Вченою радою Виконавця упродовж двох 

місяців з дня зарахування Аспіранта до аспірантури Університету. 

1.5. Наукова складова освітньо-наукової програми Виконавця передбачає проведення Аспірантом 

власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників Університету 

Виконавця та оформлення Аспірантом його результатів наукового дослідження у вигляді дисертації.  

1.6. Підготовка Аспіранта в аспірантурі Виконавця завершується наданням Аспірантом висновку 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів та захистом Аспірантом дисертації 

доктора філософії у спеціалізованій Вченій раді Університету Виконавця.  

1.7. Порушення Аспірантом без поважних причин, строків виконання індивідуального плану 

наукової роботи, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою 

Університету Виконавця рішення про відрахування Аспіранта з Університету Виконавця. 

 

 
2. Обов’язки та права Виконавця 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 
2.1.1. Здійснювати навчання Аспіранта за освітньо-науковими програмами та навчальними планами 

Виконавця, затвердженими Вченою радою Університету Виконавця для даної спеціальності;  



2.1.2. Забезпечити Аспіранту вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

Університеті Виконавця; 

2.1.3. Забезпечити методичне та змістовне наукове керівництво щодо власного дослідження 

Аспіранта науковим керівником в Університеті Виконавця; 

2.1.4. Надати Аспіранту безпечні та нешкідливі умови для проведення Аспірантом наукових 

досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи в Університеті Виконавця; 

2.1.5. Забезпечити Аспіранту академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 р. № 579; 

2.1.6. Надати Аспіранту за потреби академічну та соціальну  відпустку, зокрема за станом здоров’я, 

у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно 

до законодавства; 

2.1.7. Забезпечити дотримання прав Аспіранта; 
2.1.8. Інформувати Аспіранта про правила та вимоги щодо організації підготовки в аспірантурі  

Виконавця, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної вище 

науково-освітньої послуги; 

2.2. Університет Виконавця гарантує якісну підготовку Аспіранта зі спеціальності, зберігаючи за 

собою право на розірвання в односторонньому порядку цього Договору з Аспірантом та відрахування 

Аспіранта за: грубе порушення ним правил внутрішнього розпорядку в Університеті Виконавця, вчинення 

протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин;  

2.3. Виконавець має право вимагати від Аспіранта своєчасно вносити плату за надану Виконавцем 

освітньо-наукову послугу Аспіранту в розмірах, у терміни та в порядку, встановлених цим Договором. 
 

3. Обов’язки та права Аспіранта 

3.1. З метою ефективного проведення наукових досліджень та виконання освітньо-наукової програми 

підготовки Аспірант зобов’язується:  

3.1.1. Зобов’язаний своєчасно вносити плату за навчання в аспірантурі Університету на банківський 

рахунок Виконавця в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором.  

3.1.2 Дотримуватися положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. та умов Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261;  

3.1.3. Дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі, 

встановлених Університетом Виконавця;  

3.1.4. Відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, 

передбачені навчальним планом Виконавця;  

3.1.5. Виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його 

виконання на засіданні кафедри Виконавця. Результати звіту та атестації вчасно подавати до відділу 

підготовки та атестації аспірантів та докторантів в Університеті Виконавця;  

3.1.6. Захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій 

вченій раді Університету Виконавця;  

Аспірант має право:  

3.2. Вимагати від Виконавця забезпечення своїх прав одержувача освітніх послуг, та здійснення 

якісної підготовки Аспірант відповідно до умов цього Договору;  

3.3 На отримання від Виконавця інформації про правила та вимоги щодо організації навчання в 

аспірантурі Виконавця та змісту, про його права і обов’язки в Університеті Виконавця; 

 
 

4. Плата за надання освітніх послуг Аспіранту та порядок розрахунків за надані послуги 

4.1. Розмір плати за навчання в аспірантурі Виконавця  у повному обсязі встановлюється 

Виконавцем в національній валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання 

в Аспірантурі не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за 

попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Аспіранта. 

 

4.2. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання Аспіранта становить: 
  гривень    
(сума цифрами) (сума словами) 

 

4.3. Вартість підготовки в аспірантурі  Виконавця  за кожний календарний рік: 



І рік навчання 

  гривень   
(сума цифрами) (сума словами) 

ІІ рік навчання 
  гривень   

(сума цифрами) (сума словами) 

ІІІ рік навчання 
  гривень   

(сума цифрами) (сума словами) 

 
ІV рік навчання 

  гривень   
(сума цифрами) (сума словами) 

4.4. Аспірант вносить плату безготівково  на  банківський  рахунок  Виконавця:  
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                               (вибрані строки внесення плати) 

4.5. Аспірант має право вносити плату одним з наступних способів, який зазначається в пункті 4.4. 

цього Договору: 

одноразово: до 15 жовтня першого року підготовки; 

щороку: до 15 жовтня поточного року (1/4 частину від загальної вартості); 

двічі на рік: до 15 жовтня поточного року (1/2 частину річної суми), до 15 січня поточного року 

(1/2 частину річної суми); 

щомісяця: до 15 числа поточного місяця (1/12 частину річної суми щомісяця). 

 
5. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умом Договору 

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть 

відповідальність згідно із законом та цим Договором. 

5.2. У разі дострокового розірвання Договору   Виконавцем у зв’язку з порушенням або 

невиконанням Аспірантом договірних зобов’язань визначених статтею 63 Закону України “Про вищу 

освіту”, а також у разі відрахування Аспіранта з навчального закладу  Виконавця  за власним бажанням, 

кошти, що були внесені Аспірантом  на  банківський  рахунок  Виконавця, Виконавцем не повертаються 

Аспіранту, та використовуються Виконавцем для виконання його статутних завдань. 

 
 

6. Порядок вирішення спорів 

6.1. Усі спори  Сторін, що пов’язані з виконанням Сторонами  умов цього  Договору , його 

укладенням або такі, що виникають  у Сторін у процесі виконання  ними  зобов’язань  за цим  Договором, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів Сторін,   такий спір  вирішується у 

судовому порядку відповідно до законодавства України . 

 
 

7. Строк дії, порядок зміни, розірвання і відмови  Сторін від Договору. 

 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 
«  »  20  року 

7.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюються 

додатковою угодою до цього Договору. 

7.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну 

силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані Сторонами. 

7.4. Даний Договір може бути достроково розірваний: 

             7.4.1.   За письмовою  згодою Сторін; 
7.4.2.   У випадку  неможливості виконання Стороною  цього Договору своїх зобов’язань у зв’язку з 

прийняттям  нормативно-правових актів,  що змінили  умови,  встановлені  цим  Договором   щодо 

освітньої послуги,  і письмової  незгоди будь-якої  із  Сторін  внести  зміни та  доповнення  до цього 

Договору; 

7.4.3. У разі відрахування з навчального закладу Аспіранта згідно із законодавством; 

7.4.4. За рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов 

цього Договору. 

7.5. Виконавець має право у односторонньому порядку відмовитися від виконання  умов  цього  

Договору, та відрахувати аспіранта з аспірантури Університету, якщо Аспірант (одержувач) прострочив 

виконання  своїх обов’язків Аспіранта  з оплати Виконавцю  за  освітні послуги більше ніж на один 

місяць. 



7.6. Дія цього Договору зупиняється у разі надання Аспіранту академічної відпустки згідно із 

законодавством на весь період такої відпустки. 

7.7. За згодою Сторін, дія цього Договору може бути продовжена після перерви у навчанні, яка має 

місце у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють Аспірантом  виконання  навчального плану (за 

станом здоров’я,  у зв’язку з навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних 

держав, тощо). 
 

 8. Інші умови 

 8.1. Усі правовідносини, що виникають у Сторін у зв’язку з виконанням   Сторонами умов цього 

Договору і не врегульовані  ним,   вирішуються  та регламентуються законодавством України. 

 8.2. Після підписання Сторонами цього Договору всі попередні переговори  Сторін, листування, 

угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються  Сторін  та  цього Договору, 

втрачають юридичну силу. 

8.3. Цей Договір складений українською мовою та при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології у двох автентичних примірниках по одному оригіналу екземпляра примірника для кожної 

Сторони, які мають однакову юридичну силу. 

 

 

Місце знаходження та реквізити сторін: 

 
Виконавець: 

Поштова адреса: 

03110, м. Київ,  

вул.  Солом’янська буд. 7  

 

Платіжні реквізити: 
 

Одержувач: Державний університет телекомунікацій 

Код ЄДРПОУ – 38855349 

Банк  ДКСУ у м. Києві, 

Рахунок UA578201720313231003201086638 

E-mail: info@dut/edu/ua 

Тлф/факс (044) 248-85-78 

 

Ректор Державного університету телекомунікацій 

 

 

__________________________               В.Б.ТОЛУБКО 
                            (підпис) 

М.П  

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

_________________________              Н.О.ДЕНИСЕНКО 
                            (підпис) 

 
Начальник юридичного відділу 

_________________________              К.К.АДАМЕНКО 
                            (підпис) 

 

Замовник: 

 
 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

 

_____________________________________ 

(паспорт, серія, номер) 
 

_____________________________________ 

 
         _______________________________________________ 

(ким і коли  виданий) 

_____________________________________ 

 
 

_____________________________________ 
 

 

_____________________________________ 

(адреса) 

                  __________________________________ 

(E-mail, контактний телефон) 

 
 

          ______________________  ___________________ 

(підпис, ПІБ) 

З договором ознайомлений (а)          

       __________   

(підпис) 

______________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові одержувача) 

 

 


