
 

 ДОГОВІР № _____________ 

про надання освітніх послуг 

 

м. Харків         «___»_________20__ р. 

 

Державний заклад вищої освіти «Харківський національний автомобільно-дорожній університет» в особі ректора Туренка 

Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Статуту (в подальшому Виконавець), та громадянин України 

____________________________________________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

(далі – Замовник), уклали цей договір про таке: 

1. Предмет договору 

 

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги.  

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання йому освітньої послуги, а саме: 

________________________________навчання для здобуття відповідного ступеня освіти_________________________________ 
(освітня послуга)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(форма навчання) 

______________________________________ м. Харків, три навчальних семестри_______________________________________ 
(місце та строк надання освітньої послуги) 

___________________________________________________ магістр___________________________________________________ 
(ступінь вищої освіти) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 (спеціальність (освітня програма)) 

Обсяг навчального навантаження Замовника_______________________________________________________________________ 
     (в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) 

2. Обов’язки та права Виконавця 

 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 

1) надати Замовнику освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти; 

2) забезпечити дотримання прав Замовника; 

3) видати Замовнику документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання ним навчального навантаження в обсязі, 

необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти; 

4) інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його 
права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги. 

2.2. Виконавець має право: 

1) Вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором; 

2) Вимагати від Замовника відвідування лекційних, лабораторних, практичних занять в обсязі, встановленому навчальними 

планами. 

3. Обов’язки та права Замовника 

 

3.1. Замовник зобов’язаний: 

1) своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором; 

2) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку Виконавця; 

3) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені 

відповідними правилами та інструкціями; 
4) виконувати вимоги освітньої програми. 

3.2. Замовник має право на: 

1) отримання освітньої послуги на рівні стандартів вищої освіти; 

2) забезпечення Виконавцем своїх прав; 

3) отримання документа про вищу освіту державного зразка за умови виконання навчального навантаження в обсязі, 

необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти; 

4) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Виконавця;  

6) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством; 

7) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікацій;  
8) участь у громадських об'єднаннях та органах студентського самоврядування; 

9) канікулярну відпустку тривалістю не менше як вісім календарних тижнів в навчальний рік; 

10) інші права, передбачені статтею 62 Закону України «Про вищу освіту». 

4. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків 

 

4.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець 

має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень 

інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим укладенням додаткової угоди до цього договору.  



 

4.2. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(сума цифрами і словами) 

В тому числі:  

за 20__/20__ навчальний рік – _________ грн.; 

за 20    /20    навчальний рік – __________ грн. 

4.3. Замовник вносить плату ____________________________________________________________________________________ 

     (одноразово, щороку, щосеместрово, щомісяця) 

у 20__-20__ н. р.  

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(сума цифрами і словами) 

у 20__-20__ н. р.  

__________________________________________________________________________________________________________ 
(сума цифрами і словами) 

шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Виконавця. 

4.4. У розмір плати (п.4.2 цього Договору) не входить вартість документів про освіту, яка сплачується додатково. 

4.5. Платником за цим договором може бути Замовник, та/або його мати, батько: 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

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 із законом та 

цим договором. 

5.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі ______________–_________________ 

несплаченої суми за кожний день прострочення.                                                                                               (відсотків) 

5.3. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи 

Замовника, у разі його відрахування (крім випадків, коли Замовник відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, 

визначених пунктом 3.1 цього договору), кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньої послуги, 

повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору. 

5.4. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних зобов’язань або невиконанням 
Замовником обов’язків, визначених пунктом 3.1 цього договору, кошти, що були внесені Замовником, залишаються у 

Виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань. 

6. Розірвання договору 

6.1. Договір розривається: 

1) за згодою сторін; 

2) у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що 

змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору; 

3) у разі ліквідації юридичної особи — Виконавця, якщо не визначений правонаступник; 

4) у разі відрахування з навчального закладу Замовника згідно із законодавством; 

5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору. 

6.2. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання Замовнику освітньої послуги академічної відпустки відповідно до 
законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до договору шляхом укладення додаткової 

угоди. 

7. Місце знаходження та реквізити сторін 
 

Замовник: 

___________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт:серія ________№ ____________________, 

Виданий «____»____________________р. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(коли, ким) 

адреса місця реєстрації_________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

тел.:__________________________________________ 

ідент. код ___________________________________ 

 

___________________(_____________________) 
                                 (підпис)   

Виконавець: 

ХНАДУ 

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 25  

м. Харків, 61002, тел. (057)707-37-89 

Код ЄДРПОУ 02071168 

Розрахунковий рахунок 31250231103658 

Держказначейська служба України, м. Київ 

МФО 820172 

 

Ректор___________________________________ 
 (підпис/печатка) 

З договором ознайомлений та згодний: 
 

Батько та/або мати_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця реєстрації кожної особи) 

_____________________ 
                        (підпис) 


