
ДОГОВІР ПРО НАВЧАННЯ  
У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ 

НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ –  

ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ 
ДЗВО«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ 

 
№ __________ 
        

 
м. Біла Церква  «___» _____________ 20________рік 
 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (місце 

знаходження якого: 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 

Леваневського 52/4, державної форми власності (далі – Інститут) в особі 

директорки Сидоренко Вікторії Вікторівни, яка діє на підставі 

Положення про Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти -

територіально відокремлений структурний підрозділ  ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» від 27.02.2020 р. (далі – БІНПО), з однієї сторони, 

вступник ________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

(далі – вступник) та/або законний представник* _____________________ 
________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

(далі – законний представник), з іншої сторони (далі – сторони), уклали 
договір про нижченаведене. 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Предметом договору є навчання у Білоцерківському інституті 
неперервної професійної освіти. 

1.2. Заклад бере на себе зобов’язання: 

• зарахувати вступника на навчання на _________ курс після 
виконання вимог умов прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти, правил прийому та укладення договору; 

• здійснити навчання Здобувача в період з: 

 

   «_____»____________ ______ по «_____»_____________ ________р. включно 

 

• здійснити підготовку вступника за 
____________________________________формою здобуття освіти за 
освітньою програмою ________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

• за спеціальністю 
_____________________________________________________________ 
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• (спеціалізація_______________________________________________) 

• для здобуття ступеня вищої освіти 
___________________________________________________________; 

            (ступінь вищої освіти) 
 

• забезпечити створення належних умов для дотримання правил і норм 
охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до 
законодавства. 

1.3. Освітня програма є акредитованою строком до 
________________________________________________________________. 

(строк акредитації) 

1.4. Обсяг освітньої програми — _____________ кредитів 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. 

1.5. Після зарахування до закладу вступник отримує статус здобувача 

вищої освіти (далі – здобувач). 

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН 

2.1.  Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

зобов’язаний: 

1) створити умови для ознайомлення вступника та законного 

представника з ліцензією на провадження освітньої діяльності, 

сертифікатами про акредитацію освітньої програми, правилами прийому, 

відомостями про обсяг прийому за кожною спеціальністю та освітнім 

рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових умовах; 

2) здійснювати навчання Здобувача на рівні стандартів вищої освіти 

відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших 

вимог законодавства; 

3) оприлюднювати на офіційному веб-сайті закладу (binpo.com.ua), 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про 

реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність дотримання 

здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку закладу; 

4) видати здобувачу документ про вищу освіту за умови виконання 

ним освітньої програми в обсязі, необхідному для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти, та наявності акредитації освітньої програми на 

момент завершення навчання здобувача. 

2.2. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти має 

право: 

1) вимагати від здобувача виконання освітньої програми; 

2) прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх 

дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних 
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заходів англійською мовою за умови володіння всіма здобувачами, які 

вивчають відповідні дисципліни, англійською мовою; 

3) встановлювати форми організації освітнього процесу та види 

навчальних занять; 

4) надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги 

відповідно до законодавства на підставі окремих договорів. 

2.3. Здобувач зобов’язаний: 

1) дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, 

правил внутрішнього розпорядку та кодексу академічної доброчесності 

закладу; 

2) виконувати освітню програму, індивідуальний навчальний план та 

досягати визначених освітньою програмою результатів навчання; 

3) виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, 

передбачені законодавством; 

4) дбайливо ставитися до майна Інституту; 

5) у разі зміни персональних даних інформувати про це заклад. 

 

2.4. Здобувач має права, визначені Законом та установчими 

документами Інституту. 

1) Здобувач має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, 

які унеможливлюють виконання освітньої програми (за станом здоров’я, 

призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку 

від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна 

відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх і 

наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою 

для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами 

чи договорами між закладами вищої освіти. 

2) Особа, відрахована з Інституту до завершення навчання за 

відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в 

межах ліцензованого обсягу закладу вищої освіти. 

3) Законний представник або здобувач, який є повнолітньою особою, 

у разі нанесення збитків закладу відшкодовує їх у повному обсязі. 

2.5. Законний представник має право вимагати: 

1) навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти та відповідно 

до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав здобувача; 

3) оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб інформації про реалізацію своїх прав і 

виконання зобов’язань та необхідність дотримання здобувачем вимог 

законодавства, установчих документів та правил внутрішнього розпорядку 

закладу. 
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3. ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАННЯ 

3.1. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб (на умовах договору, укладеного між закладом та 

фізичною та/або юридичною особою, яка замовляє платну освітню 

послугу). 

3.2. Загальна вартість навчання за повний курс та вартість навчання 

один навчальний рік/семестр/місяць становить: 

 

3.3. Замовник вносить плату за навчання залежно від обраної 

періодичності оплати за навчання: 

________________________________________________________________. 
(щомісячна, семестрова, за навчальний рік, одноразова оплата за повний курс навчання) 

3.4. Замовник (Здобувач) здійснює оплату у безготівковій формі 

(шляхом перерахування на поточний рахунок Інституту ПОПЕРЕДНЬОЇ 

оплати, ЗА наступний місяць, семестр або рік навчання).  

3.5. Інститут залишає за собою право коригувати розмір оплати за 

навчання в межах  офіційного індексу інфляції з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про індексацію грошових доходів 

населення» від 03.07.1991 № 1282-XII. Порядок здійснення та розмір 

коригування оплати за навчання оголошується наказом директора 

Інституту не пізніше двох тижнів до дати коригування з оприлюдненням 

його на офіційному сайті, дошці оголошень, різними засобами зв’язку 

тощо. Здобувач у разі проведення коригування має право на укладення 

відповідної додаткової угоди до цього Договору. 

3.6. Днем здійснення оплати вважається день зарахування коштів на 

поточний рахунок Інституту. 

3.7. При несплаті за надані освітні послуги протягом двох місяців 

Здобувач підлягає відрахуванню з Інституту. 

3.8. У випадку надання Здобувачу академічної відпустки розмір 

оплати за навчання, після завершення її строку, встановлюється на рівні 

розміру оплати за навчання курсу, за яким Здобувач продовжує навчання. 

Зміна розміру оплати за навчання фіксується Сторонами у додатковій угоді 

до цього Договору. 

3.9. Якщо отримана Інститутом сума перевищує розмір оплати за 

навчання за обраний період, різниця зараховується як оплата за наступний 

період навчання, а якщо сплачена сума є недостатньою – різниця 

кваліфікується як недоплата і Замовник (Здобувач) зобов’язується її 

сплатити згідно з графіком оплати. 

3.10. Здобувач повинен самостійно, за потребою, звіряти у 

Загальна вартість освітньої послуги за повний курс навчання  

Вартість  навчання  за  1 навчальний рік (10 м.) 

(оплата здійснюється до початку навчального року) 

  

Вартість  навчання за 1 місяць 

(оплата здійснюється до 10 числа поточного місяця) 
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бухгалтерії Виконавця суму платежу, яку необхідно вносити до сплати за 

надання освітньої послуги за цим договором, та інформувати про це 

Замовника. 

3.11. Виконавець, у разі заборгованості оплати за навчання 

Здобувачем, має право розбити суму заборгованості на частини за 

письмовою заявою боржника. Сума боргу розбивається на рівні частини, 

що додаються до основної суми оплати за навчання,  та підлягає 

обов’язковій сплаті. 

3.12. Нарахування оплати за навчання бухгалтерією Інституту 

проводиться щомісячно з моменту підписання Сторонами Договору про 

надання освітньої послуги до моменту закінчення терміну дії договору 

або до дня видачі наказу про відрахування студента з підстав, що 

визначені у цьому Договорі. 

3.13. У разі дострокового припинення Договору та  наявності 

заборгованості за навчання Замовник (Здобувач) зобов’язаний сплатити 

усю суму боргу відповідно до розрахунків бухгалтерії Інституту (ст. 631 

ЦК України). 

 3.14. Здобувач  окремо оплачує додаткові освітні послуги та інші 

додаткові послуги,  якщо  він  ними користується. До  додаткових послуг 

не відносяться заходи, передбачені навчальним планом як обов’язкові. 

3.15. Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, 

передбачених договором, сторони несуть відповідальність відповідно до 

Закону. 

4.2. Здобувач може бути відрахований із закладу з підстав, визначених 

статтею 46 Закону України «Про вищу освіту», в тому числі за порушення 

умов договору.  

4.3. Здобувач, відрахований з Інституту до завершення навчання за 

освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить 

інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і 

здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

4.4. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням 

Студентом (Замовником) договірних зобов’язань або невиконанням 

одержувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України «Про 

вищу освіту», кошти, що були внесені замовником не повертаються. 

4.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення 

зобов’язань за договором, якщо порушення стали наслідком обставин  

непереборної сили. При цьому строк дії договору може бути продовжено 

на час дії таких обставин та їх наслідків. 
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5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН, 

УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ТА ІНШІ УМОВИ 

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і 

діє протягом усього періоду навчання або до дня повного виконання 

сторонами зобов’язань за договором. 

5.2. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання 

додатків, які є його невід’ємною частиною. 

5.3. Договір припиняється (розривається): 

1) у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань; 

2) за згодою сторін; 

3) у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у 

зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, 

встановлені договором, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до 

договору; 

4) власне бажання (обов’язкова письмова заява Виконавця або 

письмова заява Замовника повинна бути надана іншій стороні не пізніше 

ніж за 10 днів з дня бажаного припинення дії договору); 

5) переведення до іншого закладу освіти; 

6) невиконання Здобувачем індивідуального навчального плану; 

7) у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник; 

8) у разі відрахування здобувача; 

9) порушення умов договору (контракту), укладеного між Інститутом 

та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка 

оплачує таке навчання; 

10) за рішенням суду у разі порушення або невиконання однією із 

сторін умов договору; 

11) інші випадки, передбачені законодавством України. 

 

5.4. Дія договору зупиняється у разі надання здобувачу академічної 

відпустки згідно із законодавством на весь строк такої відпустки. Допуск 

до навчання здобувача після завершення строку академічної відпустки 

здійснюється згідно з наказом Інституту, який видається на підставі заяви 

здобувача. 

5.5. Спори, пов'язані із Договором,  вирішуються шляхом переговорів 

між сторонами. Питання, прямо не врегульовані положеннями цього 

Договору, регулюються чинним законодавством України.    

5.6. Підписанням цього Договору Сторони свідчать, що вони дійшли 

згоди за всіма його істотними умовами. 

5.7. Внесення змін та доповнень до цього договору допускається 

виключно шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі за 

підписами Сторін. 

5.8. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що 
мають однакову юридичну силу, один з яких надається вступнику 
(законному представнику), а другий зберігається в закладі. 
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6.РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 

  
 

Вступник 
  

_________ 
(підпис) 

____________________ 
(ім’я, прізвище керівника або 

уповноваженої особи) 

_________ 
(підпис) 

____________________ 
(ім’я, прізвище) 

    
 Законний представник 
  
 _________ 

(підпис) 
____________________ 

(ім’я, прізвище) 
 
 
 
 
 
  

* Законний представник є стороною договору в разі, коли вступник є неповнолітньою особою, та в інших 
випадках, визначених законодавством. У разі  коли вступник є повнолітньою особою, права та обов’язки 
законного представника є правами та обов’язками вступника 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

 
Реквізити Підпис 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ 

НЕПЕРЕРВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

09108, Київська область 

м. Біла Церква, вул. Леваневського 52/4 

            

UA568201720313261001201040507 
Банк: Державна казначейська служба 

України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 35946459 

 

Директор  

В.В. Сидоренко 
 

 

__________________________ 

 

М.П. 

 

ЗАМОВНИК 

Прізвище _______________________________ 

Ім’я   ___________________________________ 

По батькові  _____________________________ 

Паспорт: серія  ________№ ________________, 

виданий  ________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

“_____”______________  20_____ р. 

Адреса (за місцем реєстрації): ______________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адреса (за місцем проживання) _____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ідентифікаційний номер ___________________ 

 

Тел._____________________________________                                            

 

                                 ________________________  

                                                   підпис  

ВСТУПНИК 

Прізвище _______________________________ 

Ім’я____________________________________ 

По батькові______________________________ 

Паспорт: серія ________№_________________, 

виданий_________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

“_____”______________  20_____ р. 

Адреса (за місцем реєстрації): ______________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адреса (за місцем проживання) _____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ідентифікаційний номер ___________________ 

 

Тел._____________________________________ 

 

                               ________________________  

                                                   підпис 


