
ДОГОВІР ІОФ ****** 

м. Харків                            «**» **** 2022 р. 

 

Національний технічний університет "ХПІ", іменований надалі УНІВЕРСИТЕТ, в особі проректора 

Хрипунова Г.С., який діє на підставі довіреності № 66-01-05/1 від 10.01.2022р, з одного боку 

 і пан (пані) *******, громадянин (ка) ******, 18.04.2003 року народження, що його надалі СТУДЕНТ, з 

іншого боку, уклали цей договір про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

УНІВЕРСИТЕТ відповідно до умов цього договору приймає на себе зобов'язання за рахунок компенсації 

СТУДЕНТОМ витрат на підготовку здійснити його очне навчання в університеті з 1 курсу з метою отримання 

ними освіти на рівні бакалавр, освітня програма, Прикладна механіка (Технологія автоматизованого 

виробництва), спеціальність, Прикладна механіка. 

Термін навчання за цим договором встановлений 4 роки і може змінюватися при зміні термінів 

навчання, прийнятих в університеті. 

Договір набуває чинності з моменту видання наказу по УНІВЕРСИТЕТУ про зарахування до числа 

студентів і припиняє дію з дати, зазначеної в наказі про відрахування СТУДЕНТА з університету. 

Зарахування СТУДЕНТА на навчання до університету проводиться після надання їм документів, 

перелічених в п. 3, проходження медичного огляду в студентській поліклініці та внесення оплати згідно п. 4. 

У разі, якщо СТУДЕНТОМ засвоєна навчальна програма або він не може захистити дипломний проект 

(роботу) в зазначений термін, то за заявою СТУДЕНТА і за згодою УНІВЕРСИТЕТУ йому може бути надано 

повторний курс навчання (протягом року або семестру) на основі додаткового договору, а термін його 

навчання може бути продовжений на час, узгоджене сторонами. Термін додаткового навчання і умови оплати 

обумовлюються в доповненні до договору, яке підписується обома сторонами. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ 

B цілях виконання п. 1 УНІВЕРСИТЕТ зобов'язується: 

- здійснювати навчання англійською мовою за навчальним планом і програмами, затвердженими для обраної 

спеціальності відповідно до вимог державних стандартів освіти. СТУДЕНТА після успішного проходження 

відповідної атестації (здачі держіспитів, захисту кваліфікаційної роботи бакалавра та ін.) Видається диплом 

про закінчення університету державного зразка, виготовлений поліграфічним способом. Університет може 

надавати консультаційні послуги з питань легалізації диплома, отриманого студентом після закінчення 

УНІВЕРСИТЕТУ, якщо така легалізація передбачена чинним законодавством України; 

- надати СТУДЕНТА нарівні з українськими студентами право користування читальним залом, бібліотеками, 

навчальним обладнанням, спортивним і культурними комплексами в рамках навчального плану; 

- надати на весь період навчання СТУДЕНТА місце в кімнаті студентського гуртожитку факультету. Оплата (в 

залежності від умов проживання) здійснюється відповідно до договору (контракту), що укладається з 

адміністрацією факультету або студмістечка, за розцінками, щорічно встановлюються наказом ректора. Право 

на проживання СТУДЕНТА в гуртожитку виникає з часу, зазначеного в контракті (договорі) на проживання, і 

припиняється в разі дострокового розірвання цього договору протягом 15 днів від дати, зазначеної в наказі про 

його відрахування з університету; 

- сприяти в отриманні в'їзних віз для проходження на навчання в м.Харків та інших документів, що 

легалізували перебування іноземців на території України, а також виїзду на Батьківщину в разі припинення 

навчання в університеті; 

УНІВЕРСИТЕТ не несе витрат по реєстрації паспортів, оформлення віз і статусу іноземного студента, 

а також по оплаті проїзду СТУДЕНТА на батьківщину і назад у всіх випадках і його особистих поїздок по 

території України або в інші країни під час його навчання. 

УНІВЕРСИТЕТ перебирає зобов'язань у зв'язку з перебуванням сім'ї СТУДЕНТА в Україні і не 

забезпечує її житловою площею, однак може надавати в установленому законом порядку сприяння в 

запрошенні на Україну на обмежений термін його родичів, не беручи на себе ніяких зобов'язань по 

відношенню до запрошених. 

УНІВЕРСИТЕТ залишає за собою право відрахувати СТУДЕНТА з університету згідно зі ст. 46 Закону 

України про вищу освіту від 01.07.2014 року в наступних випадках: за власним бажанням; за академічну 

неуспішність (невиконання навчального плану); за невиконання умов договору; за порушення законів України 

і паспортно-візового режиму; за порушення правил проживання в гуртожитку університету; за станом здоров'я 

за наявності висновку медичної комісії обласної студентської поліклініки. 

Відповідно до частини 7 статті 7 Закону України «Про вищу освіту», вартість документів про вищу 

освіту державного зразка для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, включаються у 

вартість навчання. Гранична вартість документів про вищу освіту державного зразка та перелік інформації, 

яка повинна міститися в документі про вищу освіту, встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому, 



гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до частини 7 статті 7 Закону України «Про вищу освіту», вартість документів про вищу 

освіту державного зразка для осіб, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, включаються у 

вартість навчання. Гранична вартість документів про вищу освіту державного зразка та перелік інформації, 

яка повинна міститися в документі про вищу освіту, встановлюється Кабінетом Міністрів України. При цьому, 

гранична вартість виготовлення документа про вищу освіту державного зразка не повинна перевищувати двох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

УНІВЕРСИТЕТ не несе витрат по страхуванню життя СТУДЕНТА, його особистого майна, а також 

щодо відправки тіла в разі його смерті. 

Під час навчання в університеті стипендія СТУДЕНТА не виплачується. 

Дострокове припинення навчання припиняє дію договору між УНІВЕРСИТЕТОМ і СТУДЕНТОМ. У 

цьому випадку (незалежно від умов припинення договору) СТУДЕНТА повертається частина коштів із суми, 

яка була їм внесена в якості попередньої оплати за навчання за винятком семестрів, в яких повністю або 

частково здійснювалося навчання.  

3.ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТУДЕНТА 

3.1. СТУДЕНТ зобов'язаний: 

- своєчасно вносити оплату відповідно до п. 4 за подану йому освітню послугу; 

- дотримуватися Конституції і законів України; 

- виконувати встановлені для іноземних громадян правила проживання і пересування по території 

України, Статут університету; 

- зберігати надане обладнання та майно університету; 

- своєчасно виконувати навчальний план; 

3.2. До реєстрації в ГУ ДМС України в Харківській області та поселення в гуртожиток СТУДЕНТ 

зобов'язаний пройти медичний огляд в студентській поліклініці, а також представити в університет для 

розгляду питання про прийом і зарахування на навчання такі документи: 

а) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється 

вступ; 

б) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого 

здійснюється вступ (при наявності); 

в) академічну довідку, видану іноземним / Український навчальним закладом (в разі переведення або 

поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка); 

г) медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з 

якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до від'їзду на навчання в Україну; 

д) особисту анкету; 

е) 6 фотокарток розміром 3x4 см; 

ж) паспорт (пред'являється особисто) і копія паспорта, з перекладом на українську мову, завірений 

нотаріально. 

Документи а), б) в) і ж) повинні бути перекладені на українську мову та нотаріально засвідчені. 

Документи а), б) і ж) повинні бути засвідчені в країні їх видачі способом, який офіційно застосовується в 

цій країні для такого посвідчення, і легалізовані відповідним закордонним закладом України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України. 

При прийомі на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступеня освіти 

обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа. Процедуру визнання документа 

з метою продовження навчання здійснюється компетентним органом - закладом вищої освіти до початку 

другого семестру першого року навчання власника документа. 

СТУДЕНТ зобов'язується за свій рахунок покинути територію України протягом місяця після легалізації 

документів про закінчення університету в МЗС, а також при відрахуванні його з університету, або визначити 

свій юридичний статус в Україні при наявності для цього підстав. 
 

4.ОПЛАТА НАВЧАННЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
Загальна сума договору за весь період навчання становить ****** гривень. 
За кожен календарний рік окремо вартість освітньої послуги становить ***** (******) гривень. 

СТУДЕНТ вносить оплату за навчання в готівковій або безготівковій формі рівними частинами (за семестр) 

в розмірі ***** (*******) гривень на поточний рахунок УНІВЕРСИТЕТУ 

- не пізніше 1 листопада (за перший семестр відповідного навчального року) 

- не пізніше 1 травня (за другий семестр відповідного навчального року). 

Університет має право змінювати розмір оплати за надання освітньої послуги не частіше одного разу на 

календарний рік і не більше, ніж офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з 

обов'язковим інформуванням сторін даного договору до 10 лютого поточного року. 

У разі зміни розміру оплати за надання освітньої послуги до даного договору складається додаткова угода, 



в якому вказується вартість освітньої послуги на відповідний календарний рік і яке є невід'ємною частиною 

даного договору. 

У разі визначення обов'язкових цін за навчання іноземних громадян постановами або наказами 

Міністерства освіти і науки України або Кабінету Міністрів України ці ціни вступають в силу для даного 

договору з моменту, зазначеного цією постановою або наказом. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства. 

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим 

договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що підтверджено державними 

органами України. 

У разі нанесення СТУДЕНТОМ матеріального збитку (втрата, псування) майна університету ім 

проводиться відшкодування вартості в десятиденний термін в сумі, визначеної чинним законодавством 

України, в розмірі реального збитку. 

6.ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

Дія договору припиняється: 

- за особистою заявою СТУДЕНТА; 

- після закінчення встановленого навчальним планом терміну навчання; 

- за згодою сторін; 

- в односторонньому порядку в разі невиконання умов даного договору після закінчення місячного 

терміну з дня попередження зацікавленою стороною; 

- якщо виконання стороною своїх обов'язків є неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових 

актів, які змінили умови, встановлені цим договором, і жодна зі сторін не згодна внести зміни в договір; 

- в разі відрахування з університету (з причин, викладених у п. 2); 

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору; 

- в разі невизнання поданих студентом документів про освіту УНІВЕРСИТЕТ в односторонньому 

порядку перериває контракт на навчання і оформляє документи на припинення його перебування в 

Україні в ГУ ДМС України в Харківській області. 

Обидві сторони висловлюють готовність у разі виникнення суперечок і розбіжностей вжити всіх 

заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою. B разі, якщо сторони не досягнуть 

домовленості, їх суперечки і розбіжності вирішуються на основі чинного законодавства України. 

7.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Даний договір ***** вступає в силу з ***** року і діє до 30.06.20** року. 

Жодна зі сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим договором третій стороні без 

письмової згоди на те двох інших сторін. 

Всі зміни і доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в 

письмовому вигляді і підписані повноважними представниками сторін. 

8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

 

НТУ «ХПІ» 

УКРАЇНА, 61002 

м. Харків, вул. Кирпичова, 2 

тел .: + 38-057-706-32-16, + 38-057-707-63-16, 

Fax .: + 38-057-707-66-01, + 38-057-707-63-16, 

Розрахунковий рахунок (грн)      

UA168201720313291001201004225 

ДКЗ України г. Киев 

МФО 820172 код ЄДРПОУ 02071180 

 

Проректор                      Геннадій ХРИПУНОВ 

СТУДЕНТ: 

 

***** 

Нац. паспорт № ******* 

 

СТУДЕНТ   ______________________ 

(підпис) 

 

 

 

                                    

 


