
Договір №____ 

про надання освітніх послуг 

м. Львів        «___»_________________20___р. 

 

Львівська національна академія мистецтв в особі ректора Одрехівського Володимира 

Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі — Виконавець) та 

_______________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи) (далі — Аспірант), уклали цей Договір про таке: 

 

1. Предметом Договору є надання освітньої послуги. 

Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити надання Аспіранту освітньої послуги, а саме: 

 
 

_Підготовка здобувача вищої освіти_______,  ____________доктор філософії___________, 
          (ступінь вищої освіти) 

 

назва спеціальності ____________________________________________________________________, 

 

2. Виконавець зобов’язується забезпечити: 

2.1. Виконання усіх обов’язків, що передбачені Порядком підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який 

затверджений Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261; 

2.2. Умови для якісної підготовки Аспіранта згідно з освітньо – науковою програмою;; 

2.3. Наукове керівництво; 

2.4. Виплату державної стипендії згідно діючого законодавства; 

2.5. Місцем в гуртожитку на період навчання в аспірантурі за рахунок коштів Аспіранта. У разі 

відрахування право на проживання в гуртожитку припиняється; 

2.6. Після закінчення навчання в аспірантурі Львівська національна академія мистецтв (надалі – 

Академія) роботою не забезпечує. 

 

3. Аспірант зобов’язується: 

3.1. Виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу 

освіту», дотримуватись всіх умов передбачені Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), який 

затверджений Постановою КМУ від 23 березня 2016 р. № 261, Статуту Львівської національної 

академії мистецтв та Правил внутрішнього розпорядку; 

3.2. Оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю 

згідно з обраною спеціальністю; 

3.3. Звітувати про хід написання дисертації та виконання індивідуального плану, не менше, ніж 

два рази на рік. 

3.4. Своєчасно подавати у відділ аспірантури індивідуальний план роботи, результати атестації 

та інші необхідні документи; 

3.5. Згідно з направленням в цільову аспірантуру зобов’язаний працювати не менше трьох 

років; 

3.6. Перед закінченням навчання в аспірантурі необхідно подати на розгляд кафедри та Вченої 

ради ЛНАМ завершений рукопис дисертації, з позитивним відгуком наукового керівника. 

3.7. При відсутності, перед закінченням навчання, завершеного рукопису дисертації з 

позитивним відгуком наукового керівника, наказом ректора Академії, буде вирішуватися питання по 

причині невиконання навчального плану про відрахування з аспірантури, відшкодування повної 

вартості навчання згідно із вимогами чинного законодавства України. 

 

4. Інші умови: 

4.1.Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових 

Договорів; 

4.2.Дія цього Договору припиняється за згодою сторін; 

4.3.Усі спірні питання, що виникають між сторонами, вирішуються у судовому порядку. 

 

 



 

Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «____»_________________ _____ р. 

Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову 

юридичну силу. 
 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

"АСПІРАНТ" "ВИКОНАВЕЦЬ" 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт ________№_____________________ 

виданий "____" ______________ _____ року 

__________________________________________ 
(ким виданий) 

Адреса 

прописки:____________________________ 

____________________________________ 

Контактний 

тел._____________________________ 

_______________(підпис) 

Львівська національна академія мистецтв 

79011 Львів, вул.Кубійовича, 38 

р/р 31259285101889 

Банк: ДКСУ м. Київ 

ЗКПО 02071027     МФО 820172 

 

Ректор ЛНАМ____________В.В.Одрехівський 

 

Головний бухгалтер___________Н.Й.Шукатка 

 

Завідувач аспірантури  

та докторантури_____________Г.В.Хорунжа 
                                                                           

 
 

 

  


