ДОГОВІР
про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі
Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
№ _____________

«______»__________ 20___ р.

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, в
особі ректора Бабаєва Володимира Миколайовича, який діє на підставі Статуту, та докторант
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

спеціальність____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

_______________________________________________________________________________
уклали договір про таке:
1. Підготовка в докторантурі передбачає виконання наукової програми за обраною
спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.
2. Докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової
роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також
запланований строк захисту наукових досягнень протягом строку підготовки в докторантурі.
3. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим
консультантом на кафедрі, факультеті та затверджується вченою радою Університету протягом
двох місяців з дня зарахування до докторантури.
4. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних
причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою
Університету рішення про відрахування зі складу докторантів.
5. Університет зберігає за собою право на розірвання договору та відрахування
докторанта за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку та вчинення протиправних
дій.
6. Підготовка в докторантурі завершується захистом наукових досягнень докторанта (у
вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях) у спеціалізованій
вченій раді.
7. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури
за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку,
у визначеному Кабінету 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»).
Докторанти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом
України «Про вищу освіту».

Докторанти мають право на:
1. Вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в університеті.
2. Отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного
дослідження.
3. Безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення
належно обладнаним місцем для наукової роботи.
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. 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.
6. Виплату стипендії відповідно до чинного законодавства.
7. Місце у гуртожитку для несімейних на період навчання в докторантурі за рахунок
коштів докторанта. У разі розірвання договору право на проживання в гуртожитку
припиняється.
Докторант зобов’язується:
1. Дотримуватися всіх положень Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року
та умов «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затверджених постановою Кабінету
Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.
2. Дотримуватись положень Кодексу честі Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова, затвердженого Вченою радою університету від
29.09.2017 р. № 1.
3. Дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у
відповідній галузі, встановлених університетом.
4. Виконувати індивідуальний план наукової роботи. Наприкінці першого року звітувати
про хід його виконання на Науково-технічній раді університету із залученням гаранта та членів
проектної групи із відповідної спеціальності. Заключна атестація докторанта (наприкінці
другого року) здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної
спеціальності.
5. Результати звіту та атестації вчасно подавати до відділу аспірантури і докторантури.
6. Захистити в установлений строк свої наукові досягнення (у вигляді дисертації, або
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях) у спеціалізованій вченій раді.
7. Своєчасно вносити перелік опублікованих наукових праць до бази публікацій
університету.
8. Згідно із законодавством України відшкодувати вартість навчання у разі відрахування
за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних
дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Інші умови:
1. Зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових угод.
2. Дія договору припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом), в
односторонньому порядку у випадку дострокового відрахування з підстав, передбачених
чинним законодавством.
3. Усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «___»_________20___ р.
Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які зберігаються по одному
примірнику в кожної сторони і мають однакову юридичну силу.
Адреси сторін:
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,
61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, тел. 706-15-37

Докторант _____________________________________________________________________
(місце постійного проживання, адреса, номер телефону)

______________________________________________________________________________
паспорт_______________________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)

______________________________________________________________________________
МП

Ректор _______________________
(підпис)

Докторант

__________________
(підпис)

Головний бухгалтер __________________
(підпис)

Науковий консультант _________________
(підпис)

Директор НН ІПКВК _________________
«_____» ________________ 20__ р.

(підпис)

