
 

ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ № 

В ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 

м. Одеса                                 «____»_____________ 20   р. 
 

      Одеська державна академія будівництва та архітектури,  в особі ректора, Коврова Анатолія 

Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) та____________________________ 

______________________________________________________________________________________    
                                     (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

(далі  - Замовник)  уклали цей договір про наступне: 

 

Предмет договору 
 

1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 

       Виконавець  бере  на  себе  зобов’язання  за  рахунок  коштів  Замовника  здійснити  підготовку 

за __________ формою навчання з наданням  ступеня  вищої  освіти ______________ за 

спеціальністю ______________________________________________________ у строк з 

«___»____________ 20    р.  до дати виконання Замовником навчальної програми та видачі диплому.
  

Обов'язки та права Виконавця 
 

      2. Виконавець зобов’язаний:   

          1) надати  Замовнику  освітню   послугу  на  рівні    стандартів  вищої  освіти; 

          2) забезпечити дотримання прав Замовника як учасника навчального  процесу; 

          3) видати Замовнику документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання 

Замовником навчальної програми в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти; 

          4) інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, 

її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання освітніх послуг. 
      

3. Виконавець має право: 

2) у разі відрахування Замовника вимагати від нього сплати вартості за фактично отриману 

освітню послугу на дату розірвання договору.  

3) відрахувати Замовника:  

- за власним бажанням Замовника; 

- за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки; 

- за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку; 

- за порушення умов цього договору;  

- в інших випадках, передбачених законодавством. 
 

Обов'язки та права Замовника 
 

      4. Своєчасно вносити плату за освітню  послугу  в  розмірах  та  в  порядку,  встановлених цим 

договором, виконання наказу №1541МОН України  від 01.11.2013 року у редакції  №1272МОН 

України  від 11.12.2015. 
 

      5. Замовник має право вимагати від Виконавця:  

1) надання освітньої послуги на рівні стандартів вищої освіти;  

2) забезпечення дотримання прав відповідно до чинного законодавства та Статуту Виконавця. 
 

Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків 
 

      6. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній 

валюті, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного 

разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з 

обов’язковим інформуванням про це Замовника. 
 

      7. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить _________________  

___________________________________________доларів за курсом НБУ на день оплати. 
                                       (сума цифрами і словами) 

В  тому числі за кожний календарний рік:            

         20     /20   _______________________ $ (НБУ).;        20    /20    ____________________ $ (НБУ).;  

         20   /20    _______________________ $ (НБУ).;    20   /20    ____________________ $ (НБУ).; 

   

Замовник вносить плату _____________________    не пізніше  __________________________ 



 

 

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань 
 

8. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть 

відповідальність згідно із законом та цим договором. 

9. У разі порушення Замовником строку оплати освітньої послуги Замовник підлягає 

відрахуванню з числа студентів, а договір - розірванню. 
 

10. Академія має право за несвоєчасну оплату освітніх послуг нараховувати Замовнику пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення.  
 

11. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення Виконавцем договірних 

зобов’язань або з ініціативи Замовника, у разі відрахування Замовника  (крім випадків, коли 

Замовник відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України 

“Про вищу освіту”) кошти, що були внесені Замовником як плата за навчання, повертаються йому в 

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

12. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням Замовником договірних 

зобов’язань або невиконанням 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. 
 

Розірвання договору 
 

13. Договір розривається: 

 1)   за згодою сторін; 

       2)  якщо  виконання  стороною  договору  своїх  зобов’язань є  неможливим у зв’язку з 

прийняттям нормативно-правових  актів,  що змінили умови, встановлені договором щодо  

навчання,  а також  будь-яка  із  сторін  не погоджується  про  внесення   змін до договору; 

 3)  у разі ліквідації юридичної особи –  Виконавця, якщо невизначена юридична особа, що є 

правонаступником ліквідованої сторони; 

 4) у разі відрахування Замовника – фізичної особи з навчального закладу згідно з 

законодавством; 

 5)  за рішенням суду в разі порушення або невиконання умов договору. 
 

 14.  Дія договору тимчасово призупиняється, а термін надання освітньої послуги відповідно 

продовжується у разі надання Замовнику академічної відпустки в зв’язку з хворобою, відпустки по 

догляду за дитиною і з  призовом  на дійсну службу в збройні сили України згідно із 

законодавством на  строк такої відпустки/або призову, про що вносяться відповідні зміни до 

договору. 
 

Юридичні адреси сторін: 
 

Виконавець       Замовник 

Одеська державна академія     ___________________________________ 

будівництва та архітектури     ___________________________________ 

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона,4    ___________________________________ 
р/рахунок 3125864101287                                                (місцезнаходження, адреса для листування, тел.) 

в ГУ ДКУ в Одеській обл. Код 02071033              паспорт: серія _____ №_______________ 

МФО 820172 код платежу 25010100                     коли та ким виданий__________________ 

Відділ ЗВ і маркетингу, тел.(048)723-74-82          ____________________________________ 

Елек.адреса:marketing@ogasa.org.ua  Код згідно з ЄДРПОУ ________________ 

 
  

РЕКТОР ________________________                  ПІДПИС  _________________________     

 

 
  


