ТИПОВИЙ ДОГОВІР
Про надання освітніх послуг Національним фармацевтичним університетом на 2017/2018
навчальний рік
м. Харків

«_____»____________ 2017 р.

Національний фармацевтичний університет, що підпорядкований Міністерству охорони
здоров’я України, в особі Ректора Черних Валентина Петровича, що діє на підставі
Статуту (далі — Виконавець) та________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка замовляє освітню
послугу)

(далі — Замовник) для_______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі — Здобувач), уклали цей договір про таке:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги.
1.1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити
надання Здобувачу освітньої послуги, а саме: освітня підготовка Здобувача понад
державне замовлення в межах ліцензійного обсягу для здобуття освітнього ступеня
«________» за спеціальністю «________» (код_______), освітня програма «_________».
1.1.2. Форма навчання – _________.
1.1.3. Місце надання освітньої послуги: «Національний фармацевтичний університет»,
юридична адреса м. Харків, вул. Пушкінська 53.
1.1.4. Строк надання освітньої послуги становить ____ років ____ місяців.
1.1.5. Обсяг навчального навантаження Здобувача в кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи _________________________________.
2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець зобов’язаний:
1) надати Здобувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти;
2) забезпечити дотримання прав Замовника та Здобувача;
3) видати Здобувачу документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання
Здобувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття вищої освіти;
4) інформувати Здобувача 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 вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню
послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в
порядку, встановлених цим договором.
3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця:
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1) надання освітньої послуги Здобувачу на рівні стандартів вищої освіти (якщо
законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);
2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Здобувача;
3) видачі Здобувачу документа про вищу освіту державного зразка за умови виконання
Здобувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття ступеня
«__________»;
4) інформування Здобувача 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;
4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗДОБУВАЧА
4.1. Здобувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону
України “Про вищу освіту”, а саме:
1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку
Виконавця;
2) виконувати вимоги з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки,
передбачені відповідними правилами та інструкціями Виконавця;
3) виконувати вимоги освітньої програми.
4.2. Здобувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.
5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Розмір плати за надання освітньої послуги встановлюється в національній валюті
України.
5.2. Виконавець має право змінювати плату за навчання не частіше одного разу на рік і
не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік
відповідно до п.2. ч.7. ст. 73 Закону України «Про вищу освіту».
5.2.1. Зміна розміру плати за навчання оформлюється шляхом підписання Сторонами
Додаткової угоди.
5.2.2. Якщо відмови Замовник відмовляється від укладання Додаткової угоди,
передбаченої п. 5.2.1. Договору, дія даного Договору припиняється, а грошові
надходження, сплачені за раніше надані освітні послуги, не повертаються.
5.3. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить
___________________________________________________________________ гривень,
(сума цифрами і словами)

без урахування індексу інфляції.
5.4. Вартість послуги з підготовки Здобувача щороку складає:
1 рік навчання______________________________________________________гривень;
2 рік навчання______________________________________________________гривень;
3 рік навчання______________________________________________________гривень;
4 рік навчання______________________________________________________гривень;
5 рік навчання______________________________________________________гривень;
6 рік навчання______________________________________________________гривень.
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5.5. Замовник вносить плату________________________________________________
(одноразово, щороку, щосеместрово, щомісяця)

у безготівковій формі.
5.6. Замовник вносить плату за підготовку Здобувача у національній валюті України:
першу оплату у строк до «01» вересня 2016 року; у подальшому:

при щомісячній оплаті послуг Замовник протягом навчального року (вересень липень) сплачує вартість навчання за поточний місяць до 10 числа поточного місяця у
сумі, що дорівнює 10% від річної вартості послуг;

при оплаті послуг кожного семестру Замовник сплачує вартість навчання двома
однаковими платежами кожен з яких складає 50% річної вартості послуг: перший платіж
– до 01 жовтня поточного навчального року; другий платіж – до 01 березня поточного
навчального року;

при щорічній оплаті послуг Замовник сплачує вартість навчання за поточний
навчальний рік до 01 жовтня поточного навчального року.
5.7. У випадку, якщо екзаменаційна сесія починається раніше, ніж наступає строк
оплати, встановлений у п. 5.5 Договору, Замовник зобов'язується сплатити кошти за
поточний семестр до початку екзаменаційної сесії.
5.8. Строки внесення плати за підготовку можуть бути змінені за згодою Сторін.
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 законодавством України та цим договором.
6.2. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем
договірних зобов’язань або з ініціативи Замовника, у разі відрахування Здобувача
освітньої послуги (крім випадків, коли Здобувач відрахований у зв’язку з невиконанням
обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”) кошти, що були
внесені Замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі
оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору.
6.3. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням Замовником
договірних зобов’язань або невиконанням Здобувачем обов’язків, визначених
статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”, кошти, що були внесені Замовником,
залишаються у Виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.
7. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Даний договорів діє продовж всього періоду навчання Здобувача.
7.2. 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;
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3) у разі ліквідації юридичної особи — Замовника або Виконавця, якщо не визначений
правонаступник;
4) у разі відрахування з навчального закладу Здобувача згідно із законодавством;
5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін
умов договору.
7.3. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання Здобувачу освітньої послуги
академічної відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про
що Виконавець видає відповідний наказ.
7.4. У випадку надання Здобувачу академічної відпустки, при наявності відповідних
підстав, внесена сума за підготовку не повертається. При поверненні Здобувача з
академічної відпустки плата за наступний навчальний рік або семестр зменшується з
врахуванням невикористаного грошового авансу за попередній навчальний рік.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Жодна зі Сторін цього Договору не несе відповідальність за повне або часткове
невиконання будь-якого з своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання
пов'язане з дією надзвичайних обставин, які виникли після укладання Договору або хоча
і існували до його укладання, але Сторони доказово про це не знали і не могли знати. До
надзвичайних обставин належать: оголошена та неоголошена війна, терористичний акт,
блокада, масові заворушення, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух зміни
законодавства, які стосуються предмета Договору та перешкоджають його реалізації.
8.2. Сторона, для якої виконання своїх зобов'язань стало неможливим внаслідок дії
надзвичайних обставин, повинна протягом 10 діб письмово повідомити іншу Сторону
про початок, очікуваний термін дії та закінчення вищезазначених обставин або зробити
все можливе в ситуації, що виникла, для негайного повідомлення іншої Сторони
Договору про надзвичайні обставини і вжити всіх заходів щодо зменшення можливих
негативних наслідків.
8.3. У випадку настання надзвичайних обставин, виконання зобов'язань за даним
Договором тимчасово призупиняється до закінчення дії вищевказаних обставин.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Виконавець не бере на себе ніяких витрат, пов'язаних зі страхуванням життя і майна
Здобувача.
9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відрахувати Здобувача за
невиконання навчального плану, за порушення умов Договору, порушення Статуту
Виконавця, правил внутрішнього розпорядку Виконавця, за порушення Замовником
зазначеного в Договорі порядку та розміру внесення плати за навчання, та в інших
випадках передбачених чинним законодавством України.
9.3. Виконавець не несе відповідальність за угоди, укладені між Здобувачем та
Замовником.
9.4. У випадку невиконання Здобувачем навчального плану, якщо це не пов'язано з
випадком, передбаченим п. 8.2. даного Договору, Виконавець має право надати йому
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згідно з діючим законодавством можливість пройти повторний курс навчання за
додаткову плату.
9.5. У разі якщо Здобувач отримав незадовільний результат при складанні ліцензійного
іспиту КРОК 1, Замовник зобов`язаний компенсувати Виконавцю вартість проведення
перескладання зазначеного іспиту (для договорів про підготовку фахівців за освітніми
програмами: «Фармація», «Клінічна фармація», та «Технологія парфумернокосметичних засобів» денної форми навчання).
9.6. Уклавши даний Договір Сторони підтверджують, що вони ознайомлені та
погоджуються з усіма його умовами.
9.7. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами
додаткових угод.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Виконавець:
Замовник :
Національний фармацевтичний
університет
Адреса :
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.
___________________________________
Тел./факс: (057) 706-24-93
___________________________________
Одержувач: НФаУ
тел./факс ___________________________ р/р ________________
р/р ______________в_________________
МФО 820172 в ДКСУ
МФО __________; Код ЗКПО _________; Код 02010936
ІПН _______________________________ ІПН 020109320392
Паспорт: серії _____, № ______________,
виданий ____________________________ Ректор ______________ Черних В.П.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
м.п.
Ідентифікаційний номер фізичної особи
____________________________________
____________________________________
(посада)
(підпис)
(П.І.Б.)
м.п.
Здобувач:
____________________________________
Паспорт: серії ______, №______________,
виданий_____________________________
____________________________________
Адреса :
____________________________________
____________________________________
Ідентифікаційний
номер
фізичної
особи_______________________________
Підпис _____________________________
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