
К О Н Т Р А К Т  

про підготовку здобувачів вищої освіти  

ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі)  

Академії Державної пенітенціарної служби  

за державним (регіональним) замовленням 

 

№ _____________ «______»___________  ______ р. 

 

Академія Державної пенітенціарної служби, заклад вищої освіти державної форми власності, 

підпорядкований Міністерству юстиції України, в особі ректора Академії Тогочинського Олексія 

Михайловича, який діє на підставі статуту (далі – Виконавець, Академія), з однієї сторони та з другої 

сторони Ад’юнкт  (Одержувач послуг) _____________________________________________________, 
                                                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові аспіранта) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(звання, прізвище, ім’я по батькові, число, місяць, рік народження, документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, реєстраційний номер облікової картки платника податків або відмітка про його 

відсутність (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 

паспорті)). 

 

який навчається на денній формі в ад’юнктурі (аспірантурі) за державним замовленням за 

спеціальністю 081 «Право» (далі разом – Сторони), уклали цей Договір про наступне. 

 

I. Предмет договору 

1.1. Предметом договору є надання освітньо-наукової послуги. 

1.2. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок державного (регіонального) замовлення 

надати йому освітньо-наукову послугу, а саме: навчання Одержувача в ад’юнктурі (аспірантурі) на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». 

1.3. Строк надання освітньо-наукової послуги з «_____»___________20___ р. по 

«_____»___________20___ р.  

1.4. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) 

здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджується вченою радою 

Академії для цієї спеціальності.  

1.5. Освітньо-наукова програма та навчальний план ад’юнктури (аспірантури) складаються з 

освітньої та наукової складових і є основою для формування ад’юнктом індивідуального навчального 

плану та індивідуального плану наукової роботи, які затверджуються вченою радою Академії впродовж 

двох місяців з дня зарахування до ад’юнктури (аспірантури). 

1.6. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового 

дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у 

вигляді дисертації. 

1.7. Підготовка в ад’юнктурі (аспірантурі) завершується захистом дисертації доктора філософії у 

спеціалізованій вченій раді. 

1.8. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, 

передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою Академії рішення про 

відрахування ад’юнкта. 

1.9. Академія залишає за собою право на розірвання контракту та відрахування ад’юнкта за грубе 

порушення правил внутрішнього розпорядку та вчинення протиправних дій. 

1.10. Особа, яка раніше навчалася в ад’юнктури (аспірантури) за державним замовленням і не 

захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до ад’юнктури 

(аспірантури) за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її 

підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658 «Порядок відшкодування коштів державного або 

місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»). 

 

ІІ. Обов’язки сторін 

2.1. Обов’язки Виконавця. 

Виконавець зобов’язаний: 

2.1.1. Здійснювати навчання ад’юнкта за освітньо-науковими програмами та навчальними планами, 

затвердженими вченою радою Академії для цієї спеціальності. 
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2.1.2. Забезпечити ад’юнкту вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

Академії. 

2.1.3. Забезпечити методичне та змістовне наукове керівництво щодо власного дослідження 

ад’юнкта науковим керівником. 

2.1.4. Створити ад’юнкту безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи. 

2.1.5. Забезпечити ад’юнкту академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 р. № 579. 

2.1.6. Надати ад’юнкту, за потреби, академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з 

вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до 

законодавства. 

2.1.7. Забезпечити дотримання прав Одержувача послуг. 

2.1.8. Інформувати ад’юнкта про правила та вимоги щодо організації підготовки в ад’юнктурі 

(аспірантурі), її якості та змісту, про його права та обов’язки під час надання та отримання зазначеної 

послуги. 

2.2. Академія гарантує якісну підготовку ад’юнкта зі спеціальності, зберігаючи за собою право на 

розірвання контракту та відрахування ад’юнкта за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, 

вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. 

2.3. Після відрахування Одержувача послуг (закінчення навчання) скласти академічну довідку та 

довідку-розрахунок витрат, пов’язаних з його утриманням в Академії Державної пенітенціарної служби за 

весь строк навчання, та долучити її до особової справи Одержувача послуг. 

2.4. Після видання наказу про відрахування Одержувача послуг із закладу вищої освіти до 

закінчення навчання видати їй під підпис повідомлення із зобов’язанням протягом 30 днів з дати 

отримання повідомлення відшкодувати витрати Виконавцеві із зазначенням їх розміру та реквізитів 

розрахункового рахунку для перерахування коштів. 

2.5. Проводити претензійно-позовну діяльність у справах про відшкодування витрат, пов’язаних з 

утриманням Одержувача послуг у закладі вищої освіти. 

2.7. Призначити Одержувача послуг, що прибув за направленням, на визначену персональним 

розподілом посаду, про що у п’ятиденний строк повідомити Міністерство юстиції України. 

2.8. Невідкладно повідомити Міністерство юстиції України про звільнення Одержувача послуг зі 

служби в Державній кримінально-виконавчій службі України до відпрацювання нею трьох років після 

закінчення навчання та надіслати відповідні документи, необхідні для проведення Виконавцем 

претензійно-позовної діяльності в справах про відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням 

Одержувача послуг у закладі вищої освіти. 

2.9. Після видання наказу про звільнення Одержувача послуг до відпрацювання нею трьох років 

після закінчення навчання видати їй під підпис повідомлення із зобов’язанням протягом 30 днів з дати 

отримання повідомлення відшкодувати витрати Виконавцеві із зазначенням їх розміру та реквізитів 

розрахунку для перерахування коштів. 

 

2.2. Обов’язки Одержувача послуг. 

Одержувач послуг зобов’язується: 

2.2.1. Виконувати в повному обсязі освітню програму підготовки для здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

2.2.2. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Виконавця, службової та навчальної 

дисципліни, вимог чинного законодавства України про освіту та проходження служби в Державній 

кримінально-виконавчій службі України. 

2.2.3. У разі заподіяння шкоди майну Виконавця нести матеріальну відповідальність згідно з 

чинним законодавством України. 

2.2.3. Після закінчення навчання прибути до місця призначення в строк, визначений у направленні 

на роботу, приступити до виконання службових обов’язків за відповідною посадою. 

2.2.4. Дотримуватися положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. та умов 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. № 261. 

2.2.5. Дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній 

галузі, встановлених Академією. 
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2.2.6. Відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, 

передбачені навчальним планом. 

2.2.7. Виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його 

виконання на засіданні кафедри. Результати звіту та атестації вчасно подавати до відділу підготовки та 

атестації науково-педагогічних кадрів. 

2.2.8. Захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

2.2.9. Ад’юнкт  має право: 

1) вимагати від Виконавця забезпечення своїх прав, здійснення якісної підготовки відповідно до 

умов договору;  

2) на інформацію про правила та вимоги щодо організації навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) та 

змісту, про його права та обов’язки. 

3) ад’юнкт, який захистився до закінчення строку підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі), має право 

за власним вибором:отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії (грошового забезпечення), 

передбаченої у бюджеті ЗВО на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з в 

ад’юнктурі (аспірантурі);отримати за власним рапортом оплачувану академічну відпустку на строк, що 

залишився до завершення нормативного строку підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі). 

 

III. Порядок вирішення спорів 

3.1. Усі спори, що пов’язані з цим Контрактом, його укладенням або такі, що виникають у процесі 

виконання умов цього Контракту, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

3.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку 

відповідно до законодавства України. 

 

IV. Строк дії, порядок зміни, розірвання і відмови від Контракту 

4.1. Цей Контракт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

«____» ___________ 20 _____ року. 

4.2. Зміни до цього Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформлюються 

додатковою угодою до цього Контракту. 

4.3. Додаткові угоди та додатки до цього Контракту є його невід’ємною частиною і мають 

юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані Сторонами. 

4.4. Цей Контракт може бути достроково розірваний: 

1) у разі відрахування із закладу вищої освіти ад’юнкта згідно із законодавством; 

2) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов 

договору. 

4.5. Дія Контракту зупиняється у разі надання ад’юнкту академічної відпустки згідно із 

законодавством на весь період такої відпустки. 

4.6. За згодою Сторін дія цього Контракту може бути продовжена після перерви в навчанні, яка має 

місце у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють ад’юнктом виконання навчального плану (за станом 

здоров’я, у зв’язку з навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). 

4.5. У разі дострокового розірвання Контракту, а також звільнення зі служби в Державній 

кримінально-виконавчій службі України протягом трьох років після закінчення навчання відшкодувати 

Міністерству юстиції України витрати, пов’язані з утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до 

частини четвертої статті 74 Закону України «Про Національну поліцію». Витрати відшкодовуються 

Одержувачем послуг в повному розмірі за весь період його фактичного навчання. 

 

V. Відповідальність Сторін 

5.1. Сторони несуть відповідальність за повне виконання взятих на себе зобов’язань за цим 

Контрактом. 

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання взятих на себе 

зобов’язань за цим Контрактом у разі, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили 

(форс-мажор), у випадках, передбачених законодавством. 

 

VI. Інші умови 

6.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Контракту і не 

врегульовані ним, регламентуються законодавством України. 

6.2. Після підписання цього Контракту Сторонами всі попередні переговори, листування, угоди та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Контракту, втрачають юридичну силу. 
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6.3. Цей Контракт 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. 

6.4. Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального фонду державного бюджету і 

використовується відповідно до кошторису Міністерства юстиції України. 

 

Місце знаходження та реквізити сторін: 

 
Виконавець  Одержувач послуг  

Академія Державної пенітенціарної 

служби 

вул. Гонча, 34, м. Чернігів, 14000 

Р/рахунок: 

UA408201720313241001201007942 

в ГУ ДКУ в області: ДКСУ м. Київ 

МФО: 820172 

код:  25010100 

ЕДРПОУ: 08571788 

 

 

Ректор  ________ Олексій ТОГОЧИНСЬКИЙ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ад’юнкт        __________         ______________ 

 

 

 


