ДОГОВІР № _______
про підготовку аспіранта (здобувача вищої освіти) за рахунок державного замовлення
м. Київ

«01» листопада 2022 р.

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України (ІФ ім. О.О.
Богомольця НАН України) в особі директора Веселовського Миколи Сергійовича, що діє на
підставі Статуту, з одного боку,
та аспіранта (здобувача вищої освіти) _______________________________________________
______________________________________________________________________ (Аспірант),
(прізвище, ім'я та по батькові)

наукова спеціальність: 091 Біологія
спеціалізаці: ____________________________________________________________________,
форма навчання: денна (з відривом від виробництва) з іншого боку, надалі іменовані
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
1. ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України зобов'язується:
1.1. Здійснювати підготовку Аспіранта за індивідуальним планом навчання відповідно до
освітньо-наукової програми для обраної Аспірантом наукової спеціальності на рівні
державних стандартів освіти;
1.2. Призначити наукового керівника для забезпечення кваліфікованого наукового
консультування в процесі підготовки дисертаційної роботи за програмою відповідної
наукової спеціальності.
1.2.1. Науковий керівник консультує Аспіранта з наукової проблематики, контролює
виконання ним затвердженого індивідуального плану та несе відповідальність за якісне
виконання дисертаційної роботи згідно з «Положенням про порядок призначення, права та
обов’язки наукових керівників аспірантів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН
України;
1.3. Забезпечити участь у науковій діяльності Інституту і відповідного наукового відділу;
1.4. Забезпечити виплату відповідно до законодавства державної стипендії;
1.5. Створити безпечні і нешкідливі умови навчання;
1.6. Забезпечити місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі денної форми
навчання за рахунок коштів Аспіранта. У разі розірвання цього Договору право на
проживання в гуртожитку припиняється;
1.7. Сприяти академічній мобільності, що реалізується відповідно до Порядку реалізації
права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №
579 від 12 серпня 2015 р. {Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 599 від
13.05.2022};
1.8. Надавати академічну відпустку або перерву в навчанні з правом поновлення навчання у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
1.9. Аспіранту можуть бути призначені в установленому законом порядку іменні стипендії
та премії;
1.10 Працевлаштувати Аспіранта після успішного закінчення навчання в аспірантурі, за
умов виконання Аспірантом індивідуального плану та освітньо-наукової програми,
рекомендації наукового керівника або відділу до якого він прикріплений, а також наявності
вакантних місць в штатному розкладі ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України з відповідної

спеціальності.
2.
Аспірант зобов'язується
2.1. Виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені чинним Законом України
«Про вищу освіту» та дотримуватися всіх умов «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» затвердженого Постановою Kабінету міністрів України від 23.03.2016 № 261 та
«Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження
ступеня доктора філософії» затвердженого Постановою Kабінету міністрів України № 44 від
12 січня 2022 р.;
2.2. Своєчасно та в повному обсязі відвідувати заняття, передбачені навчальним планом та
графіком навчального процесу;
2.3. Своєчасно та належним чином виконувати всі види завдань за дисциплінами,
передбаченими навчальними планами та програмами;
2.4. Оволодіти компетентностями, зазначеними в стандарті вищої освіти для певної галузі
знань (спеціальності, освітньо-наукової програми), проходити заходи контролю передбачені
навчальними планами та програмами;
2.5. Своєчасно складати (перескладати) заліки (іспити), відпрацьовувати заняття в терміни
та за графіком встановленим в ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України;
2.6. Своєчасно інформувати наукового керівника та керівництво відділу «Випускова
кафедра», щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття.
2.7. Оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю
згідно з обраною спеціальністю;
2.8. Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією і програму аспірантської
підготовки в цілому та у встановленому порядку систематично звітувати про їх виконання;
2.9. Захистити у встановлений термін свої наукові досягнення у вигляді дисертації, або
подати дисертацію спеціалізованій вченій раді чи на розгляд відповідного наукового відділу
для рекомендації дисертації до захисту;
2.10. Прагнути до підвищення загальної культури, морального і наукового вдосконалення,
проявляти належну повагу до керівних, науково-педагогічних, навчально-допоміжних,
адміністративних, господарських та інженерно-технічних працівників ІФ ім. О.О.
Богомольця НАН України та інших установ;
2.11. Дбайливо ставитись до майна ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, яке йому надано
в користування;
2.12. Дотримуватися Статуту, Положень і правил внутрішнього розпорядку ІФ ім. О.О.
Богомольця НАН України, виконувати рішення, накази, розпорядження та інші вимоги
дирекції, вченої ради, наукового керівника, керівника відповідного наукового відділу щодо
навчання в аспірантурі, виконання індивідуального плану роботи над дисертацією і
програми аспірантської підготовки в цілому;
2.13. Дотримуватись Етичного кодексу ученого НАН України та дотримуватися моральноетичних норм і стандартів поведінки встановлених в ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України;
2.14. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,
протипожежної безпеки передбачених відповідними правилами та інструкціями;
2.15. У разі працевлаштування в ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України відпрацювати на
займаній посаді не менше трьох років.
2.16. Відшкодувати у повному обсязі ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України збитки нанесені

невиконанням чи неналежним виконанням умов цього Договору в порядку, передбаченому
чинним законодавством України;
2.17. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до
аспірантури (ад’юнктури) за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів,
витрачених на її підготовку, згідно «Порядку відшкодування коштів державного або
місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року.
3. Відповідальність Сторін:
3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього Договору Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
3.2. У разі дострокового розірвання Договору у зв'язку з невиконанням Аспірантом
обов'язків щодо дотримання вимог законодавства, Статуту, Положень та Правил
внутрішнього розпорядку ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, 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.
3.3. ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України не несе ніякої відповідальності за зобов’язаннями
Аспіранта перед третіми особами.
3.4. 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 ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України на його адресу вважаються ним
отриманими у день направлення йому на електронну адресу скан-копії відповідного
повідомлення, що направлено ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України Аспіранту поштою. ІФ
ім. О.О. Богомольця НАН України вважається таким, що виконав свої зобов’язання із
повідомлення Аспіранта у випадках, що передбачені цим Договором, у разі наявності
роздрукованого файлу про доставку електронного відправлення та копії на паперовому носії
направленого поштою відповідного повідомлення ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України на
поштову адресу Аспіранта з відповідною поштовою квитанцією про відправлення «за
замовленням».
4. Строк дії та умови розірвання договору
4.1. Строк дії Договору починається з дати його підписання Сторонами (але не раніше дати
видання наказу директора ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України про зарахування Аспіранта
до аспірантури) і продовжується до повного його виконання, у тому числі, з обставин з боку
ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України – до закінчення надання освітньої послуги відповідно
до затвердженого індивідуального плану; з обставин з боку Аспіранта – до закінчення
встановленого цим Договором строку навчання в аспірантурі.
4.2. Договір розривається:
 За згодою Сторін;
 У разі відрахування Аспіранта з аспірантури за власним бажанням або у зв’язку з
переведенням до іншого вищого навчального закладу;
 У разі невиконання або порушення строків виконання індивідуального плану, за грубе
порушення Статуту, Положень, Правил внутрішнього розпорядку ІФ ім. О.О. Богомольця

НАН України, 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.
 У разі ліквідації ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, якщо не визначений
правонаступник
4.3. Дія Договору тимчасово призупиняється у разі надання Аспіранту академічної відпустки
відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки.
5. Інші умови
5.1.Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.
5.2. Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають
однакову юридичну силу.
5.3. Усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
6 Адреси і реквізити Сторін
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця

Аспірант (здобувач вищої освіти)

Національної академї наук України
01024, Київ-24,
вул. академіка Богомольця, 4,

___________________________________________

Банківські реквізити:

Адреса реєстрації ___________________________

UA 678201720313271002201002042

___________________________________________

UA

Паспорт Серія _______ №____________________

ДКСУ у м. Києві

Виданий____________________________________

МФО 820172

___________________________________________

ЄДРПОУ 05417093

«______»___________________ __________ р.
РНОКПП___________________________________

Директор,
академік НАН України
Микола ВЕСЕЛОВСЬКИЙ

Тел.________________________________________
e-mail:_____________________________________

_________________
Зав. відділом «Випускова кафедра»
Катерина РОЗОВА
__________________

Аспірант
___________________________________
(ПІБ)

Науковий керівник Аспіранта

__________________

___________________
(підпис)

