
ДОГОВІР №________ 

м. Київ          від «_____» ____________ _____ року 

 

 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі – Університет) в особі 

_____________________________________________________________(декан факультету/директор інституту), який діє на підставі 

Доручення ректора №___ від________________, (далі - Виконавець) 

та ______________________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи в особі директора (ПІБ директора) та назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної 

особи (далі – Замовник),  

та         прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (далі – 

Студент), разом іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника (Студента) здійснити навчання Студента (далі - надання освітньої 

послуги), з метою отримання ним ступеня вищої освіти/освітньо-кваліфікаційного рівня “_____________” за напрямом 

__________________________________________________ (вказуються форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь вищої освіти), напрям підготовки та назва 

спеціальності з підготовки або з якої спеціальності на яку спеціальність здійснюється перепідготовка, або назва спеціальності, за якою підвищується  кваліфікація кадрів, або підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації кадрів за робітничими професіями, або назва додаткової освітньої послуги), відповідно до навчальних планів Університету та Положення про 

організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ», а Замовник (Студент) сплачує Виконавцю вартість навчання визначену пунктом 4.1 

Договору. 

1.2. Строк надання освітньої послуги визначається датою зарахування Студента та датою відрахування його у зв’язку із закінченням 

навчання за відповідною освітньою програмою, а саме: з _____________________ _____ року по ________________________ _________ 

року. 

  

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

2.1. Виконавець зобов’язаний: 

2.1.1 Надати Студенту освітню послугу на рівні стандартів освіти України. 

2.1.2 Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до чинного законодавства та нормативних документів. 

2.1.3 Видати Студенту, який виконав в повному обсязі навчальний план (виконав відповідну освітню (наукову) програму та пройшов 

атестацію) документ про освіту державного зразка. 

2.1.4 Інформувати Замовника (Студента) про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і 

обов'язки Сторін під час надання та отримання освітньої послуги. 

У разі дострокового припинення дії Договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітньої 

послуги повернути частину коштів, що були внесені Замокником як попередня оплата за надання освітньої послуги. 

2.2. Виконавець має право: 

2.2.1. Запитувати та отримувати від Замовника (Студента) інформацію та документи в обсягах, що є необхідними для надання освітніх послуг. 

2.2.2. Самостійно визначати порядок організації освітнього процесу. 

2.2.3. У випадку порушення пункту 3.1.2 Договору притягнути Студента до дисциплінарної відповідальності, в т.ч. відраховувати з 

Університету. 

2.2.4. У випадку невиконання або неналежного виконання іншою Стороною умов Договору припинити дію Договору, попередивши 

Замовника (Студента). 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА (СТУДЕНТА) 

3.1. Студент зобов’язаний: 

3.1.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором. 

3.1.2. Виконувати вимоги законодавства України, Статуту НТУУ «КПІ», Положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ», 

Правила внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», Кодексу честі НТУУ «КПІ» та інших нормативних документів, які є 

загальнообов’язковими для всіх студентів НТУУ «КПІ». 

3.2. Замовник зобов’язаний: 

3.2.1. Своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені Договором. 

3.3. Права Студента передбачені Законом України «Про вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ» та 

іншими нормативними актами України та Університету. 

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Вартість першого року навчання (10 місяців) складає ______________ грн. ___________________________________(прописом) 

Без урахування інфляції за час дії Договору розмір плати за весь строк навчання складає ___________________ грн. 

Виконавець має право змінювати розмір плати за кожний наступний рік навчання в межах офіційно визначеного рівня інфляції за 

попередній календарний рік. 

4.2. Замовник (Студент) вносить плату через установи банків на реєстраційний рахунок Університету в ГУ ДКСУ в м. Києві, 

_______________ (щомісяця, кожного семестру, щороку) не пізніше 5 днів з початку чергового обумовленого терміну оплати, крім першого внеску, який 

вноситься не пізніше 31 серпня першого року навчання в Університеті. 

Оплата освітніх послуг вважається здійсненою належним чином у день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок Університету. 

4.3. Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр (5 місяців) починається 01 вересня і 

закінчується 31 січня, весняний (5 місяців) починається 01 лютого і закінчується 30 червня (одинадцятий семестр триває 6 місяців і 

закінчується 28 лютого). 

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

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 

5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітньої послуги Замовник (Студент) сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,1 % за кожний 

день простроченого платежу від невнесеної суми платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який 

сплачується пеня. 

5.3. Студент може бути відрахований з Університету за порушення умов Договору, в тому числі, але не виключно: 

- у разі несвоєчасного внесення плати за надання освітньої послуги; 

- порушення Правил внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ”;  

- порушення інших нормативних документів, які є загальнообов’язковими для всіх студентів НТУУ «КПІ». 

 



6. ПРИПИНЕННЯ, ЗМІНА ТА ПЕРЕУКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

6.1. Дія Договору припиняється:  

- за згодою Сторін; 

- якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили 

умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору; 

- у разі ліквідації юридичної особи-Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої 

Сторони; 

- у разі відрахування Студента з Університету згідно з законодавством України;  

- у разі невиконання Замовником (Студентом) прийнятих на себе зобов’язань. При цьому Виконавець припиняє навчання Студента і має 

право відрахувати його з Університету без повернення коштів, одержаних за фактично надані освітні послуги. 

6.2. Дія Договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Студенту на весь строк такої відпустки. 

6.3. Студент може відмовитися від отримання освітньої послуги в будь-який момент шляхом відрахування з Університету за власним 

бажанням.  

6.4. Припинення Договору в цілому або відмова від надання освітньої послуги не звільняє Замовника від зобов'язання оплатити вже надані 

освітні послуги та додаткові платежі відповідно до умов Договору. 

6.5. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі. 

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного 

законодавства України. 

8. ІНШІ УМОВИ  

8.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання усіма Сторонами, але не раніше зарахування Студента до університету. 

8.2. Договір складається у 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

8.3. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється на загальних підставах, визначених 

законодавством України. 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН  

 

УНІВЕРСИТЕТ (ФАКУЛЬТЕТ, ІНСТИТУТ) 

Найменування, адреса, телефон Реквізити Підписи 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут» 

Факультет/інститут__________________ 

пр-т. Перемоги, 37 

м. Київ,03056, 

Україна 

_____________________________________ 

тел.:________________________________ 

Одержувач платежу: НТУУ”КПГ 

ЄДРПОУ: 02070921 

Банк: ГУДКСУ м. Києва 

Розрахунковий рахунок: 

_________________ 

Код банку: ___________ 

 

Декан факультету/Директор інституту 

 

                                          _______________ 

 

Бухгалтер 

                                          _______________ 

 

 

 

ЗАМОВНИК 

Найменування (ПІБ), адреса, телефон Реквізити (для юридичних осіб) Підпис 

_____________________________________

_____________________________________ 

Для фізичних осіб: 

Паспорт серія _____№_________________ 

Коли і ким виданий____________________ 

_____________________________________ 

ІПН:________________________________ 

тел.: 

 

 

 

Тел._________________________________ 

 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

                     
 

 

 
 

              ________________________ 

 
СТУДЕНТ 

ПІБ, адреса, телефон, паспорт Підпис 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серія _____№_________________ 

Коли і ким виданий____________________ 

_____________________________________ 

ІПН:________________________________ 

Адреса ______________________________ 

____________________________________ 

 

тел.:___________________________ 

 

 
   ____________________________ 

 
Договори  можуть  бути  укладені  Сторонами  в інтересах третіх  осіб.  Коли  договір  укладається  Замовником  в інтересах  третьої  особи,  то  ця  особа також 

підписує Договір з відображенням у Договорі її реквізитів. 

Якщо Студент не має  повної дієздатності,  Договір підписують також її батьки або інші законні представники. 
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