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ДОГОВІР 

         про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі ННЦ «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за рахунок  

         державного замовлення  

 

 

      м. Харків             "___" __________ ____ р.  

 

 

 

 Національний науковий центр «Інститут експериментальної і 

клінічної ветеринарної медицини» в особі директора Стегнія Бориса 

Тимофійовича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та здобувач   

____________________________________________________________  

                             (прізвище, ім'я та по батькові) 

спеціальність ____________________________, з другого боку, уклали угоду 

про таке:  

 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Здобувач проводить наукові дослідження згідно з індивідуальним планом 

наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг 

наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом 

строку підготовки в аспірантурі.  

1.2. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його 

науковим керівником та затверджується Вченою радою ННЦ «ІЕКВМ» 

протягом двох місяців з дня зарахування здобувача. 

1.3. Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання 

здобувачем і використовується для оцінювання успішності запланованої 

наукової роботи. 

1.4. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи 

без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою 

для ухвалення Вченою радою ННЦ «ІЕКВМ» рішення про відрахування 

аспіранта. 

1.5. Здобувач повинен подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові 

досягнення у вигляді дисертації. 

. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190283.html
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ІІ ОБОВ’ЯЗКИ  

ННЦ «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» 

 

2.1. ННЦ «ІЕКВМ»  зобов’язується забезпечити:  

2.1.1. Якісну наукову підготовку здобувача згідно з програмою та 

індивідуальним планом;  

2.1.2. Наукове керівництво (консультування);  

2.1.3. Виконання соціальних гарантій у відповідності до вимог діючого 

законодавства (виплата стипендії);  

2.1.4. Проведення інструктажів з вимог біобезпеки та біозахисту під час 

роботи в наукових підрозділах ННЦ «ІЕКВМ» та охорони праці, 

ознайомлення аспіранта з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

2.1.5. Призначення наукового керівника з числа наукових  працівників з 

науковим ступенем при  зарахуванні аспіранта  

 

ІІІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1.  Права здобувачів: 

3.1.1. Здобувачі  користуються правами здобувачів вищої освіти, 

визначеними Законом України "Про вищу освіту" та Постановою КМУ №261 

від 23 березня 2016 р. 

3.1.2. З метою належного проведення наукових досліджень здобувач  має 

право на: 

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у 

вищих навчальних закладах  та наукових установах, бібліотеках і державних 

архівах України; 

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового керівника; 

- чіткий розподіл обов'язків між науковими керівниками у разі призначення 

Вченою радою  ННЦ «ІЕКВМ» двох керівників; 

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. N 579 

(Офіційний вісник України, 2015 р., N 66, ст. 2183); 



   3 
 

- 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 чинного законодавства України. 

3.2. Обов’язки здобувачів: 

3.2.1. Здобувач зобов'язаний виконувати всі обов'язки здобувачів вищої 

освіти, визначені Законом України "Про вищу освіту".  

3.2.2. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень 

здобувач зобов'язаний; 

- дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників 

у галузі ветеринарної медицини, встановлених ННЦ «ІЕКВМ»; 

- виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати 

про хід його виконання на засіданнях  відділу (лабораторії)  ННЦ «ІЕКВМ» 

та Вченої ради; 

- протягом строку навчання в аспірантурі  здобувач  зобов’язаний виконати 

всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, 

уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне 

значення, та подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у 

вигляді дисертації; 

- суворо дотримуватись  вимог біобезпеки та біозахисту під час роботи в 

лабораторіях  ННЦ «ІЕКВМ» та  правил трудового внутрішнього розпорядку 

Інституту. 

 

ІV ІНШІ УМОВИ:  

 

4.1.  Зміни   і   доповнення  до  цього  договору  вносяться  шляхом  

підписання додаткових угод;  

4.2. Дія договору припиняється  за  згодою  сторін  (оформляється  

протоколом);  

4.3.  Усі  спори,  що  виникають  між  сторонами,  вирішуються в  

судовому порядку.  

4.4. Сторони мають виконувати всі обов’язки, визначені Законом України 

«Про вищу освіту». 

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до  

«___»____________________ р.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190283.html
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4.6.  Договір складено у двох примірниках,  які зберігаються у кожної  

сторони і мають однакову юридичну силу.  

4.7.  Додаток № 1 є невід’ємною частиною договору. 

 

Адреси сторін: 

Здобувач  Національний науковий центр 

«Інститут експериментальної  і   

клінічної ветеринарної медицини» 

 

______________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

 

______________________________ 

(паспорт, серія, номер) 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

(ким і коли виданий) 

 

_____________________________ 

 

______________________________ 

(адреса) 

______________________________ 

(контактний телефон) 

 

 

 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83 

 

Директор  

ННЦ «ІЕКВМ»___________Б.Т. Стегній 

 

Головний  

бухгалтер______________ 

 

Юрисконсульт___________ 

 

Завідувач  

аспірантурою________ 

 

 

 

 

З договором ознайомлений   

 

___________   

(підпис) 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


