
ДОГОВІР № ___________ 

м. Харків                                                                                                                                                           «______» ________________ 20         р. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,  державної форми власності, підпорядкований Міністерству 

освіти і науки України, в особі ректора СОКОЛА Євгена Івановича, який діє на підставі Статуту (надалі - Університет) з однієї сторони та  

                                
  Замовник – фізична особа –  прізвище, ім'я, по батькові (один з батьків для абітурієнтів, віком до 18 років), * 

з другої сторони (надалі - Замовник) 

для Слухача                                

      (прізвище, ім'я, по батькові) 

підготовчих курсів на  20    - 20      навчальний рік уклали цей договір про наступне: 
    

1.Предмет договору 

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 

Університет бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника  здійснити підготовку Слухача до складання ЗНО  за                                     
                             формою навчання 
 денною /дистанційною (вказати необхідне) 

з                                                 

дисципліна, що вивчатиметься
 

Кількість місяців навчання   . 

1.2. Підготовка Слухачів здійснюється за очною,  та заочно - дистанційною формами навчання, а також шляхом 

сполучення цих форм. Зміна форми навчання з очної на заочно-дістанційну можлива за бажанням Замовника на підставі 

відповідної заяви або у разі настання форс-мажорних обставин природного чи техногенного походження. 
 

2.Обов'язки та права Університету 

2.1. Університет зобов'язаний: 

2.1.1. Зарахувати  Слухача до навчальних груп підготовчих курсів Університету на 20    - 20     навчальний рік з «______» 

________________ 20___р. 

2.1.2. Надати Слухачу освітню послугу згідно з навчальним планом. 

2.1.3. Забезпечити дотримання прав Замовника та Слухача. 

2.1.4. Видати Слухачу документ (довідку) про проходження (завершення) навчання за умови виконання Слухачем навчального 

плану. 

2.1.5. Інформувати Слухача 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. 

2.1.6. Надавати Слухачу необхідну інформацію щодо спеціальностей НТУ «ХПІ» та проводити профорієнтаційну роботу. 

2.1.7. Надавати Слухачу необхідну інформацію щодо проведення Всеукраїнської олімпіади для професійної орієнтації 

вступників. 

2.2. Університет має право вимагати від Замовника своєчасно вносити сплату за освітню послугу в розмірах та в порядку, 

встановлених цим договором та відрахувати Слухача підготовчих курсів з Університету за несвоєчасну сплату освітньої послуги. 

3.Обов'язки та права Замовника 

3.1 Замовник зобов'язаний своєчасно вносити сплату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених даним Договором. 

3.2. Замовник має право вимагати від Університету: 

3.2.1. надання освітньої послуги Слухача згідно з навчальним планом; 

3.2.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Слухача; 

3.2.3. видачі Слухачу документа згідно п.2.1.4. 

4. Обов'язки та права Слухача  

4.1 Слухач зобов'язаний дотримуватися обов'язків та має права, передбачені статтею 53 Закону України "Про освіту". 

4.2. Слухач має право користуватись читальними залами бібліотеки, навчальною та побутовою інфраструктурою Університету, послугами його 

структурних підрозділів у порядку, встановленому в Університеті. 

4.3. Слухач зобов'язаний виконувати план навчальної роботи, систематично відвідувати заняття, а також своєчасно повідомляти про 

необхідність бути відсутнім на зайнятті та причини пропуску занять.  

4.4. Слухач зобов'язаний дотримуватись законодавства України, статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету, а також умов 

договору про надання освітніх послуг. 

4.5. Слухач зобов'язаний своєчасно повідомляти адміністрації підготовчих курсів про зміну своїх контактних даних.  

4.6. Слухач зобов'язаний своєчасно реєструватись на освітніх інтернет-платформах, що використовуються під час навчання на підготовчих 

курсах. 

5. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків 

5.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, відповідно до розрахунку 

обґрунтування витрат, затвердженого наказом ректора. 

5.2. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить        
                

 (сума цифрами та прописом, грн.) 

5.3. Замовник вносить плату до початку занять Слухача на підготовчих курсах шляхом безготівкового перерахування на вказані 

банківські реквізити у розмірі 50 % загальної вартості освітньої послуги, інші 50% вартості освітньої послуги Замовник вносить з 01 січня 

2021р. по 31 березня  2021р 

5.4. Замовник може здійснювати сплату в інші терміни лише за умови укладання додаткової угоди. 

5.5. Обов’язок щодо сплати вартості освітніх послуг вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на поточний 

рахунок Університету. Відповідальність за вибір фінансової установи несе Замовник. 



 

6. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим 

договором. 

6.2. У випадку, якщо до початку занять Слухача на підготовчих курсах   не отримана плата за навчання, Слухач відраховується без 

попередження. 

6.3. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Університетом договірних зобов'язань або з ініціативи 

Замовника, у разі відрахування Слухача (крім випадків, коли Слухач відрахований у зв'язку з невиконанням обов'язків, визначених 
статтею 53 Закону України "Про освіту") кошти, що були внесені Замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в 

обсязі сплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору. 

6.4. У разі дострокового розірвання договору у зв'язку з порушенням Замовником договірних зобов'язань або невиконанням  

Слухачем обов'язків, визначених статтею 53 Закону України "Про освіту" та цим договором, кошти, що були внесені Замовником, 

залишаються в Університеті та використовуються для виконання його статутних завдань. 

7. Термін дії договору  

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін 

(у разі наявності) та діє до припинення навчання Слухача.  

7.2. Термін дії цього Договору починається з моменту зарахування Слухача до навчальних груп підготовчих курсів Університету та 

закінчується з моменту відрахування Слухача з Університету . 

7.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до цього 

Договору. 

8. Розірвання договору 

8.1. Договір розривається: 

8.1.1. за згодою сторін; 

8.1.2. 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; 

8.1.3. у разі відрахування з Університету Слухача згідно із законодавством України або не виконання Слухачем чи Замовником 

своїх обов’язків. 

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

9. Заключні положення 

9.1.Жодна зі сторін даного договору не має права передавати третій стороні свої права та обов'язки без письмової згоди іншої 

сторони. 

9.2. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних 

примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.  

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

УНІВЕРСИТЕТ: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ "ХПІ".  

Телефон: (057) 707-62-31,   Телефон для довідок: (057) 707-66-34  

Банківські реквізити: Банк –ДКСУ м. Київ UA168201720313291001201004225 код за ЄДРПОУ 02071180 одержувач НТУ«ХПІ». 

        

ЗАМОВНИК:  

Адреса:                

               

N телефона      Паспорт: серія    N     виданий     

                

СЛУХАЧ: 

Адреса (постійне місце проживання до вступу до Університету):         

                

N телефона      Паспорт: серія    N    виданий     

                

Підписи сторін 

Ректор                                     Замовник      

             

Узгоджено: 

 

Гол. бухгалтер     Директор                        Слухач 
 

                               

 

 

Оригінал договору отримав  _______________________    _______________________       «___» ______________ 20 __р. 
                                                                            (підпис)                       (прізвище, ім'я, по батькові) 

*Примітка. Замовником може бути фізична особа (слухач), яка замовляє освітню послугу для себе. 

Друкарня НТУ "ХПІ". Наклад  1000 пр.Зам. №              20__р. 


