
Д О Г О В І Р 
про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

за очною (денною) формою навчання в аспірантурі Центральноукраїнського 
національного технічного університету за державним замовленням 

 
№____________      "_________________________ 

м. Кропивницький 
 

Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) Міністерства 
освіти і науки України в особі ректора Черновола Михайла Івановича з однієї сторони та 
аспіранта ___________________, наукової спеціальності_________________________________, 
з другої сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: 

 

1. Предмет Договору 
1.1. Університет зобов'язується за рахунок коштів державного бюджету підготувати 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та надати для цього усі необхідні ресурси та 
забезпечити наукове консультування згідно чинного законодавства України, а аспірант 
зобов'язаний успішно виконати освітньо-наукову програму та виконати індивідуальний план. 

 

2. Університет зобов'язується забезпечити: 
2.1. якісну наукову підготовку аспіранта згідно з індивідуальним планом; 
2.2. користування фондами бібліотеки; 
2.3. наукове консультування; 
2.4. виплату відповідно до законодавства державної стипендії; 
2.5. місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі за рахунок коштів аспіранта. 

У разі розірвання договору права на проживання в гуртожитку припиняється, а аспірант 
зобов'язаний виселитися; 

2.6. після закінчення навчання в аспірантурі, за умови виконання індивідуального плану, 
допустити до участі в конкурсі для заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників; 

2.7. надання аспіранту додаткових послуг пов'язаних з навчанням, за рахунок 
спеціального фонду: для участі у конференціях (один раз на рік) при наявності коштів, на 
відрядження у бібліотеку м. Києва (один раз на рік) при наявності коштів; 

2.8. дотримання чинного законодавства України. 
 

3. Університет має право: 
3.1. відрахувати аспіранта за порушення строків виконання індивідуального плану 

наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, за ухвалення вченою 
радою закладу вищої освіти відповідного рішення про відрахування; 

3.2. мати інші права передбачені чинним законодавством України. 
 

4. Аспірант зобов'язується: 
4.1. дотримуватися чинного законодавства України та усі умов Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 "Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)" (зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 квітня 2019 № 283); 

4.2. оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною 
майстерністю згідно з обраною спеціальністю; 

4.3. виконати індивідуальний план наукової роботи; 
4.4. звітувати про хід написання наукової роботи та виконання індивідуального плану; 
4.5. своєчасно подавати до відділу аспірантури та докторантури індивідуальний план 

роботи, результати атестації та інші необхідні документи; 
4.6. дотримуватись принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм і 

стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених закладом вищої 
освіти; 

4.7. протягом строку перебування в аспірантурі аспірант повинен подати до діючої 
спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або 
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у 



вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується 
Міністерством освіти і науки України; 

4.8. після закінчення аспірантури, у випадку працевлаштування відпрацювати не менше 
трьох років в ЦНТУ. 

 

5. Аспірант має право на: 
5.1. вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у закладах вищої 

освіти (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України; 
5.2. отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного 

дослідження від наукового консультанта; 
5.3. безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення 

належно обладнаним місцем для наукової роботи; 
5.4. 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; 

5.5. 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; 

5.6. мати інші права передбачені чинним законодавством України. 
 

6. Інші умови: 
6.1. зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових 

угод; 
6.2. дія Договору припиняється за згодою сторін (оформлюється протоколом); 
6.3. усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку; 
6.4. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до _____________________; 
Угоду складено у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу по 

одному для кожної із сторін. 
 

Адреси сторін: 
 

Центральноукраїнський національний 
технічний університет,  

25030, м. Кропивницький, 
пр. Університетський, 8 

 
Розрахунковий рахунок  -  
ЄДРПОУ  
МФО  
ДКСУ в м. Київ 
 
Ректор ЦНТУ  
 

________________
 

Аспірант  
 
 

Паспорт _______________________________ 
(серія, номер, ким і коли виданий) 

 

Ідентифікаційний номер _______________ 
 
Аспірант  
 
________________ 

 

   
УЗГОДЖЕНО: 

 
 

Проректор з наукової роботи________________  
                                                                                                                                                                                                                         (підпис) 
 
 

Головний бухгалтер________________    
                                                                                                                                                                                                                         (підпис) 
 
 

Юрисконсульт________________     
                                                                                                                                                                                                                         (підпис) 
 
 

Завідувач аспірантури та докторантури________________ 
                                                                                                                                                                                                                         (підпис) 

Науковий керівник    __________________   (підпис)  
 

"____"______________   _______  р. 


