
ДОГОВІР  
про надання освітніх послуг 

 “      ”                              р. 

Нікопольський економічний університет – приватний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, далі 

“Університет”, в особі в.о.ректора ОНИЩУКА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА, який діє на підставі Статуту 

університету, з одного боку, та                                               , 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

зарахований(а) у  20 ______ році, переведений (а) у 20 _____   році, поновлений(а) у 20______   році до Університету 
(необхідне заповнити) 

на факультет                                                                                                                                  
 (назва факультету)    

за напрямом /спеціальністю ___________________________________________________________________________                                                                                                    
    

(код, назва напряму\спеціальності) 

далі “Студент”, з іншого боку, керуючись чинним законодавством України, уклали цей Договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1.  Надання освітніх послуг з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня                              

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. ”Університет” зобов’язується: 

 проводити навчання “Студента” згідно із вимогами державних стандартів освіти та затверджених навчальних 

планів на підготовку                                        

 за напрямом/спеціальністю «_____________________ »за (__________________) формою навчання; 

 забезпечити “Студента” навчально-методичною літературою, сприяти в користуванні бібліотекою; 

 організувати Державну атестацію “Студента” та при її успішних результатах видати диплом 
2.2. ”Університет” має право: 

 відрахувати “Студента” у випадках несплати за навчання (більше, ніж один місяць), невиконання навчального 

плану, не ліквідації у встановлені терміни академічної заборгованості; при грубому порушенні правил 

внутрішнього розпорядку, у разі скоєння адміністративних або кримінальних правопорушень та у випадку 

повного або часткового невиконання умов Договору; 

 дозволяти “Студенту” достроково виконувати контрольні роботи і складати іспити, навчатись за        

індивідуальними графіками; 

 надавати “Студенту” з поважних причин академічну відпустку; 

 поновлювати у складі студентів; 

 надавати додаткові освітні послуги (не передбачені навчальним планом) за додаткову плату. 

2.3. ”Студент” зобов’язується: 

 своєчасно вносити плату за навчання; 

 виконувати затверджений графік навчального процесу; 

 відвідувати заняття; 

 у встановлені терміни складати заліки та іспити; 

  своєчасно ліквідовувати академічні заборгованості; 

 виконувати правила внутрішнього розпорядку, накази і розпорядження адміністрації „Університету”, вимоги 

щодо організації навчального процесу; 

 дбайливо ставитися до майна та навчального обладнання; 

 при проходженні практики виконувати вимоги трудової дисципліни на підприємстві, в установі, організації,  

на яких проводиться практика. 

2.4. „Студент” має право: 

 з поважних причин, в погоджений з “Університетом” термін, брати академічну відпустку; 

 за погодженням з „Університетом” (з поважних причин) переносити терміни заліково-екзаменаційної сесії; 

 отримувати додаткові освітні послуги (не передбачені навчальним планом) за додаткову плату;  

 отримувати короткострокові (до 3-х днів) відпустки за погодженням з „Університетом”. 

 

3. ТЕРМІН ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Термін надання освітніх послуг з визначеного цим Договором фаху за                   формою навчання становить

                                                                                                                                       місяці (ів). 

3.2. Загальна вартість навчання на момент укладення цього Договору становить ________________________грн.      

                                                                                                                     грн 

Курс(дванадцять місяців)                                                                                                                                грн. 

Семестр(шість місяців)                                                                                                                                       грн. 

Календарний місяц                                                                                                                                         грн. 

3.3. „Студент” оплачує освітні послуги, передбачені цим Договором, шляхом внесення плати безготівково  

 на р/р „Університету” попередньо до початку кожного навчального періоду (курсу,  семестру, місяця).  

 Оплата за перші три місяці навчання здійснюється при оформлені документів за безготівковим розрахунком до 

початку навчання. 

3.3.1. Плата за навчання може вноситись за весь термін навчання повністю одноразово – за навчальний курс. Вартість 
навчання за оплачений період не підлягає перегляду та зміні. 

3.3.2. За літній період (червень, липень, серпень) „Студент” вносить оплату у повному обсязі до його початку, тобто 

до 01 червня. 



3.4. Вартість навчання підлягає обов’язковому корегуванню відповідно до вимог п.7 ст. 73  Закону України „Про 

освіту” на офіційно визначений індекс інфляції за попередній календарний рік, який застосовується 

„Університетом”, починаючи із січня кожного наступного календарного року.  

3.5. В разі відрахування студента академічна довідка видається: за непарний семестр – при умові сплати за навчання за 

шість повних місяців; за парний семестр – при умові сплати за 12 місяців навчання. 

3.6.   Вартість навчання за наступні періоди може корегуватись „Університетом” у зв’язку з інфляцією і ростом цін та 

в інших випадках, передбачених законодавством України. 

3.7. У випадку прострочення терміну оплати за навчання на строк більше 5 днів Студент зобов’язаний сплатити 

неустойку у розмірі 5% від суми заборгованості. При наступній оплаті Студентом спочатку сплачується 

неустойка, а лише після неї-прямий борг, а також не допускається до складання заліково-екзаменційної сесії, 
захисту випускної роботи та складання випускних іспитів ЕК до повного погашення заборгованості.  

3.8.  Додатковій оплаті підлягає ліквідація академічної заборгованості, яка допущена з вини “Студента”. 

 3.9.  В разі завдання шкоди майну „Університету” з вини „Студента”,  останній на вимогу „Університету” повинен 

відшкодувати вартість відновлювального ремонту пошкодженої речі або вартість аналогічної речі (майна) за 

ринковими цінами на час завдання шкоди. 

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1. Термін дії Договору встановлюється з «       »                                                          до «       »______________________                                                           

5. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. ”Університет” має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадках, передбачених п. 2.2, а також у 

випадках систематичного або грубого порушення “Студентом” правил внутрішнього розпорядку, невиконання 
наказів і розпоряджень “Університету”, заподіяння “Університету” суттєвої матеріальної чи моральної шкоди, 

настанні форс-мажорних обставин, які тривають більше шести місяців. 

”Студент” має право розірвати Договір за умови письмового попередження з його боку „Університету” за один 

місяць. Оплата за місяць, в якому відбулося відрахування студента, не повертається.  

      ”Студенту”, який не приступив до навчання на І курс і був відрахований за власним бажанням чи з ініціативи 

”Університету”, оплата за вересень місяць не повертається. 

5.2. Договір вважається розірваним з моменту видання наказу “Університетом” про відрахування “Студента” або 

призупиненим з моменту надання йому академічної відпустки та з інших підстав, передбачених цим Договором. 

5.3. Договір вважається розірваним, якщо виконання однією із сторін своїх обов’язків вважається неможливим у 

зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, щодо надання 

освітньої послуги або будь-яка із сторін відмовляється від внесення відповідних змін до Договору. 
5.4. Договір вважається розірваним у випадку ліквідації юридичної особи (однієї із сторін) і якщо не визначена інша 

юридична особа, яка є правонаступником ліквідованої сторони. 

5.5. У разі поновлення Університетом „Студента”, Договір з яким був розірваний або призупинений за певних підстав, 

з ним укладається Договір на нових умовах. 

5.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для 

“Студента” і “Університета”. 

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом їх узгодження, а 
при недосягненні згоди - у встановленому законодавством порядку. 

 

7. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

УНІВЕРСИТЕТ СТУДЕНТ 

53211 м. Нікополь, вул. Запорізька, 31                                 

ПВНЗ ”Нікопольський економічний університет”      (прізвище) 

р/р 26008025901001                              

ПАТ АЛЬФА-БАНК       (ім’я)   

МФО 300346                               
ЄДРПОУ 20250006   (по батькові) 
IBAN    UA  47 300346 0000026008025901001  
                                              
  (число, місяць і рік народження) 

                                                        _______   
     ________________________________  

 (домашня адреса) 

                                                                                                           паспорт   №                    
  

                                                                                                           виданий  “     ”                                  
  

                                                                                          ким                     ___________________  
 ідент.  №                                                         
 
 

ПІДПИСИ СТОРІН 

В.о.ректора НЕУ __________________ ________________________________________________ 
М.П. 


