
 

ДОГОВІР 

про підготовку аспіранта за державним замовленням 
№ ______________        «_____»_____________________ 20___ року 

Державний вищий навчальний заклад, підпорядкований Міністерству освіти і науки України - Національний 

аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет), в 

особі ректора Нечипорука Миколи Васильовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та здобувача ступеня 

доктора філософії в аспірантурі__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім’я, по батькові) 

(далі – Аспірант), з другого боку, сумісно іменовані далі – Сторони, уклали цей Договір про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги. Університет бере на себе зобов’язання за рахунок коштів 

державного бюджету (за державним замовленням) надати Аспіранту освітні послуги та умови для підготовки його у 

денній аспірантурі , на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, з метою здобуття ступеня доктора філософії 

за спеціальністю: ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(шифр та назва спеціальності) 

Строк навчання в аспірантурі з «___» ____________________ по «___» _________________________________ 

1.2. Права і обов’язки Сторін у зв’язку із навчанням Аспіранта в аспірантурі Університету визначаються Законом 

України «Про вищу освіту» (далі – Закон), цим Договором і Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), що затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 (далі – Порядок). 

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Університет зобов’язаний: 

2.1.1. Надавати Аспіранту якісні освітні послуги та умови для проведення наукових досліджень відповідно до 

індивідуального навчального плану й індивідуального плану наукової роботи, що затверджуються вченою радою 

Університету для кожної спеціальності.  

2.1.2. Забезпечити кваліфіковане наукове керівництво Аспіранта на період його навчання в аспірантурі: 

одночасно з зарахуванням Аспіранта до аспірантури відповідним наказом ректора Університету призначити наукового 

керівника з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. 

2.1.3. Забезпечити вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації в науково-технічній бібліотеці 

Університету. 

2.1.4. Створити безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечити належно 

обладнаним місцем для наукової роботи. 

2.1.5. Здійснювати виплату стипендії відповідно до законодавства. 

2.1.6.На період навчання в денній аспірантурі за заявою Аспіранта надати йому місце у гуртожитку відповідно до 

діючого в Університеті порядку надання права проживання у гуртожитках студентського містечка Університету за 

рахунок коштів Аспіранта. У разі припинення навчання в аспірантурі та/або розірвання Договору право на 

проживання в гуртожитку припиняється, Аспірант повинен виселитися із гуртожитку студентського містечка 

Університету протягом 10 календарних днів з моменту припинення навчання в аспірантурі Університету. 

2.1.7. Інформувати Аспіранта про правила та вимоги щодо навчання в аспірантурі, про його права і обов’язки під 

час надання та отримання зазначеної послуги. 

2.1.8. Забезпечити дотримання прав Аспіранта відповідно до законодавства. 

2.2. Університет має право: 

2.2.1. Розірвати договір та відрахувати Аспіранта з підстав, визначених цим Договором. 

2.2.2. Вимагати від Аспіранта дотримання обов'язків, передбачених ст. 63 Закону. 

2.2.3. За рішенням Вченої ради Університету визначити набуття Аспірантом в інших вищих навчальних закладах 

(наукових установах) компетентності з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), 

обов'язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури Університету. 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА АСПІРАНТА 

3.1.Аспірант зобов’язаний: 

3.1.1. Виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та 

інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 

провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне 

значення, та захистити дисертацію. 

3.1.2. Виконувати вимоги чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, інших 

нормативних актів Університету, а також накази і розпорядження ректора Університету, декана факультету, інших 

посадових осіб Університету, до повноважень яких належить організація і керівництво процесом отримання третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Університеті. 

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

встановлених в Університеті. 

3.1.4. Надати до аспірантури індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи, які 

погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою Університету протягом двох місяців з дня 

зарахування Аспіранта до аспірантури.  



3.1.5. Своєчасно виконувати індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи, 

відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені 

індивідуальним навчальним планом. 

3.1.6. Двічі на рік звітувати на засіданні кафедри про хід виконання індивідуального навчальний плану та 

індивідуального плану наукової роботи Аспіранта. 

3.1.7. Захистити свої наукові досягнення у вигляді дисертації в спеціалізованій вченій раді. Аспірант має право на 

вибір спеціалізованої вченої ради. 

3.1.8. Після завершення навчання в аспірантурі Університету підписати обхідний лист відповідно вимог Правил 

внутрішнього розпорядку Університету. 

3.2. Аспірант має право:  

3.2.1. Вимагати від Університету надання освітньої послуги та умов  для проведення наукових досліджень. 

3.2.2. Змінювати свій індивідуальний навчальний план та/або індивідуальний план наукової роботи за 

погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується вченою радою Університету.  

3.2.3. На академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579. 

3.2.4. Отримати академічну 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.  

3.2.5. На щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців. 

3.2.6. На участь у виборах до органів самоврядування Університету, на участь в інших виборах в Університеті 

відповідно вимог Закону. 

3.2.7. На участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на 

честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.  

3.2.8. На роботу за трудовим договором як працюючий Аспірант відповідно до законодавства України. 

3.2.9. На безпечні й нешкідливі умови навчання і наукової роботи. 

3.2.10. На працевлаштування відповідно до умов направлення на навчання (за наявністю). 

3.2.11. За власним вибором реалізувати права, що передбачені п. 12 Порядку, якщо Аспірант захистився до 

закінчення строку навчання в аспірантурі Університету. 

3.2.12. Вимагати від Університету забезпечення дотримання прав Аспіранта, передбачених чинним 

законодавством України. 

 

4. УМОВИ НАВЧАННЯ 

4.1. Навчання Аспіранта здійснюється згідно із індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом 

наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою Університету.  

4.2. Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання 

успішності запланованої наукової роботи. 

4.3. Аспірант, який не виконує свій індивідуальний навчальний план та/або індивідуальний план наукової роботи 

або виконує його з порушення строків його виконання без поважних причин, підлягає відрахуванню з Університету, а 

Договір з ним підлягає розірванню відповідно до законодавства. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору Сторони несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством України. 

5.2. У разі дострокового розірвання Договору у зв'язку з невиконанням Аспірантом обов'язків щодо дотримання 

вимог законодавства, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету, вимог з охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, а 

також вимог цього Договору й індивідуального начального плану та/або індивідуального плану наукової роботи, 

виплата стипендії Аспіранту зупиняється. 

5.3. Університет не несе ніякої відповідальності за зобов’язаннями Аспіранта перед третіми особами. 

5.4. Спори і розбіжності, що виникли між Сторонами в ході виконання договору, вирішуються шляхом 

переговорів. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення суду. 

Аспірант погоджується з тим, що всі повідомлення від Університету на його адресу вважаються ним отриманими у 

день направлення йому на електронну адресу скан-копії відповідного повідомлення, що направлено Університетом 

Аспіранту Укрпоштою. Університет вважається таким, що виконав свої зобов’язання із повідомлення Аспіранта у 

випадках, що передбачені цим Договором, у разі наявності у нього роздрукованого файлу про доставку електронного 

відправлення (Successful Mail Delivery Report) та копії на паперовому носії направленого Укрпоштою відповідного 

повідомлення Університету на поштову адресу Аспіранта з відповідною квитанцією Укрпошти про поштове 

відправлення «за замовленням». 

6. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Строк дії Договору починається з дати його підписання Сторонами (але не раніше дати видання наказу 

ректора Університету про зарахування Аспіранта до аспірантури) і продовжується до повного його виконання, у тому 

числі, з обставин з боку Університету – до закінчення надання освітньої послуги відповідно до затвердженого 

індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи; з обставин з боку Аспіранта – до 

закінчення встановленого цим Договором строку навчання в аспірантурі. 

6.2. Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень Аспіранта у спеціалізованій вченій раді. 

6.3. Договір розривається: 

6.3.1. За згодою Сторін. 



6.3.2. У разі неможливості виконання Сторонами договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-

правових актів, що змінили (або унеможливлювали) умови, встановлені цим Договором щодо підготовки аспіранта за 

державним замовленням, і незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до Договору. 

6.3.3. У разі відрахування Аспіранта з аспірантури за власним бажанням або у зв’язку з переведенням до іншого 

вищого навчального закладу. 

6.3.4 У разі невиконання або порушення строків виконання індивідуального навчального плану та/або 

індивідуального плану наукової роботи, за грубе порушення Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, 

вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними 

правилами та інструкціями, вчинення протиправних дій, за доведені випадки здійснення академічного плагіату та в 

інших випадках, передбачених законодавством України. 

6.3.5. У разі ліквідації юридичної особи Університету, якщо не визначено правонаступника. 

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

6.4. Дія Договору тимчасово призупиняється у разі надання Аспіранту академічної відпустки відповідно до 

законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до Договору. 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

7.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод. 

7.2. Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову юридичну силу. 

7.3. З метою дотримання антикорупційного законодавства Сторони повинні своєчасно повідомляти інформацію 

про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення у встановленому законодавством порядку.  

7.4. Аспірант підтверджує, що шляхом підписання цього Договору відповідно до закону України «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VІ він надає згоду володільцю бази персональних даних - Університету, 

на обробку, одержання, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знищення його 

особистих персональних даних, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до 

мети їх обробки: ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з 

питань навчання, освіти, науки, участі у національних і міжнародних програмах і проектах, а також з метою реалізації 

вимог внутрішніх документів Університету з питань, визначених законодавством у сфері освіти, науки, соціального 

захисту тощо. Аспірант також надає згоду на невизначений термін без попереднього або наступного його 

повідомлення на передачу із бази персональних даних інформації про нього, а саме: дані загального характеру (П.І.Б., 

дата та місце народження, громадянство, місце проживання (реєстрації), особисті відомості (вік, стать, сімейний стан 

тощо), склад сім'ї, освіта, професія, загальна фінансова інформація, електронні ідентифікаційні дані, номери телефонів 

тощо) до органів державної влади та органів місцевого самоврядування для здійснення ними своїх повноважень, 

передбачених законом у разі створення ними умов для захисту цих персональних даних та використання цих 

персональних даних ними виключно з метою реалізації визначених законодавством прав та обов’язків. Аспірант 

також надає згоду Університету отримувати в Державній міграційній службі України та інших органах, установах, 

підприємствах інформацію про Аспіранта, а саме: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (реєстрації) 

Аспіранта, з метою уточнення відомостей про Аспіранта для здійснення претензійної роботи Університету і 

підготовки позовів до суду з вимогами за цим Договором. Ця згода діє протягом невизначеного терміну. Аспірант 

також зобов'язується при зміні персональних даних подавати у найкоротший термін відповідальній особі Університет 

у уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення нових особистих даних до бази 

персональних даних Університету. Аспірант шляхом підписання цього Договору посвідчує, що отримав повідомлення 

про включення інформації про нього до бази персональних даних Університету, а також відомості про його права, 

визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким його дані надаються, для виконання 

зазначеної мети.  

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
Університет: Національний аерокосмічний університет  

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Поштова адреса: 61070, Україна, Харківська область, місто 

Харків, Київський район, вул. Чкалова, будинок 17 

Банківські реквізити: 

Одержувач: Національний аерокосмічний університет  

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

Банк одержувача: Державна казначейська служба України,  

м. Київ 

МФО 820172, КОД ЗКПО 02066769,  

р/р № 31255244104199 

Тел.: (057) 788-46-96;   
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