
УГОДА № _______ 
про підготовку докторанта за рахунок державного замовлення 

 
м. Суми                  “___”__________ 20__ року 
 

Сумський національний аграрний університет (далі – Університет) Міністерства 
освіти і науки України в особі ректора Ладики Володимира Івановича, що діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони,  
та докторант  _____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

наукова спеціальність  ______________________________________________________________, 
(шифр і назва наукової спеціальності) 

(далі – Докторант), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цю Угоду про таке: 
 

1. Університет зобов’язується забезпечити: 
1.1. Якісну наукову підготовку Докторанта на кафедрі _____________________________ 

___________________________ ____ 
(назва кафедри) 

згідно з програмою та індивідуальним планом роботи з «____»______________20___ р. до 
«____»______________20___ р; 

1.2. Наукове консультування науковим консультантом згідно з визначеним порядком; 
1.3. Виплату відповідно до законодавства стипендіального забезпечення; 
1.4. Надання іногородньому Докторанту згідно з визначеним порядком місця в 

гуртожитку на період перебування в докторантурі за рахунок коштів Докторанта. У разі 
розірвання цієї Угоди право на проживання в гуртожитку припиняється та Докторант в 
установленому порядку звільняє приміщення відповідно до умов договору на проживання в 
гуртожитку СНАУ. 

1.5. Після закінчення навчання в докторантурі, за умови успішного захисту дисертації та 
отримання відповідних дипломів, працевлаштування у встановленому законодавством порядку.  

 
2. Докторант зобов’язується: 
2.1. Дотримуватися всіх умов «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.16 р. (далі – Порядок), 
цієї Угоди, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку СНАУ, Правил 
внутрішнього розпорядку гуртожитку Університету. 

2.2. Оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною 
майстерністю згідно з обраною науковою спеціальністю. 

2.3. Виконати індивідуальний план роботи. 
2.4. Звітувати згідно з визначеним порядком Університету (двічі на рік) на засіданнях 

кафедри про хід написання дисертації та виконання індивідуального плану роботи. 
2.5. Своєчасно подавати до відділу аспірантури та докторантури індивідуальний план 

роботи, результати атестації та інші необхідні документи. 
2.6. У встановлений термін до «____»______________20___ р. захистити дисертацію або 

подати її спеціалізованій вченій раді. 
2.7. У разі відрахування Докторанта за результатами атестації, за невиконання 

індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених  пунктом 14-15 Порядку, за 
грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку СНАУ, за вчинення протиправних дій, - 
відшкодувати вартість навчання (наукової підготовки) згідно із законодавством України. 

 
 3. Інші умови: 
3.1. Зміни і доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод; 
3.2. Дія Угоди припиняється: 



 

3.2.1. За згодою Сторін (оформляється додатковою угодою) 
3.2.2. У разі відрахування ___________________________________________________ 

                                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові Докторанта) 

з Університету згідно із законодавством України. 
3.3. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються в судовому порядку. 
3.4. Угода набирає чинності з моменту зарахування докторанта і діє до  
“___”______________ 20______року.  
3.5. Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної Сторони і мають 

однакову юридичну силу. 
 
4. Юридичні адреси сторін: 
 

Докторант Університет 
 
_______________________________________________ 
                (прізвище, ім’я, по батькові) 

___________________________________ 
  (місце постійного проживання, адреса, телефон) 

___________________________________ 
___________________________________ 
      (паспорт: серія, номер, ким і коли виданий) 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
         (номер облікової картки платника податків) 

 
вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 

40021 

р/р _______________________ 

МФО 837013 

КОД 04718013 

Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Сумській 
області 
 

 

 
__________________ _________________ 

 
Ректор____________________ В.І. Ладика 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


