
 
ДОГОВІР 

про підготовку аспіранта за рахунок 
державного замовлення 

№ _________         "___" листопада 2021 р.  
 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України в особі  
директора Найдюка Юрія Георгійовича, з одного боку, та аспірант 
_______________________________________________________________________________  

(прізвище, ім'я та по батькові)  
наукова спеціальність ___________________________________________________________, 
з іншого боку, уклали цей договір про наступне:  

І. ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України зобов'язується забезпечити:  
1) якісну наукову підготовку аспіранта згідно з програмою та індивідуальним планом 
аспірантської підготовки;  
2) кваліфіковане наукове керівництво;  
3) виплату відповідно до законодавства України державної стипендії;  
4) після успішного закінчення навчання в аспірантурі як результату виконання 
індивідуального плану та програми аспірантської підготовки, а також наявністю вакансії з 
відповідної спеціальності - місцем працевлаштування згідно рішення комісії з персонального 
розподілу аспіранта та цією угодою.  
2. Аспірант має право на:  
1) користування матеріально-технічною та інформаційною базою (приміщення читального 
залу, відповідного наукового відділу, допоміжні приміщення, оргтехніка, комп’ютери тощо) 
та науковою бібліотекою Інституту;  
2) отримання необхідної наукової інформації і наукового консультування;  
3) участь у науковій та науково-організаційній діяльності Інституту і відповідного наукового 
відділу;  
4) отримання щомісячної державної стипендії встановленого розміру;  
5) переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і 
кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою 
Інституту за поданням відповідного наукового відділу;  
6) щорічні літні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до 
загального терміну навчання;  
7) участь у виборах до органів наукового самоврядування Інституту;  
8) роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України (в тому числі в Інституті);  
9) безпечні умови навчання;  
10) працевлаштування у ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України згідно з цією угодою та за умов  
виконання індивідуального плану і програми аспірантської підготовки, успішного закінчення 
навчання в аспірантурі, а також наявності вакансії з відповідної спеціальності.  
Успішним завершенням навчання в аспірантурі вважається захист дисертації або прийняття її 
до захисту відповідною спеціалізованою радою на час закінчення строку навчання. В окремих 
випадках, як виняток, успішним завершенням аспірантської підготовки може вважатися 
рекомендація до захисту дисертації відповідним науковим відділом.  
11) реалізацію інших прав громадян в науковій, науково-технічній та науково-педагогічній 
сфері, передбачених законодавством України.  
3. Аспірант зобов'язується:  
1) дотримуватися вимог Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р., норм і 
положень інших актів законодавства України, моральних та етичних норм поведінки;  



2) глибоко оволодівати знаннями і практичними навичками за обраною спеціальністю, 
професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;  
3) опанувати методологію здійснення наукових досліджень;  
4) виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією і програму аспірантської 
підготовки в цілому;  
5) у встановленому порядку і строки звітувати про хід виконання індивідуального плану 
роботи над дисертацією та програми аспірантської підготовки на засіданні відповідного 
наукового відділу, який розглядає і затверджує результати атестації аспіранта науковим 
керівником;  
6) у встановлений термін захистити дисертацію або подати її спеціалізованій вченій раді чи на 
розгляд відповідного наукового відділу для рекомендації дисертації до захисту;  
7) дотримуватися Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку Інституту; виконувати 
рішення, накази, розпорядження та інші вимоги щодо навчання в аспірантурі, виконання 
плану роботи над дисертацією і програми аспірантської підготовки дирекції та Вченої ради 
Інституту, керівника відповідного наукового відділу, наукового керівника та керівника 
сектору аспірантури;  
8) своєчасно подавати відділу аспірантури індивідуальний план роботи аспіранта, звіт про 
його виконання, результати атестації та інші необхідні документи;  
4. Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього 
розпорядку Інституту, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального 
плану роботи та програми аспірантської підготовки без поважних причин.  
Рішення про відрахування аспіранта приймає Вчена рада Інституту, на підставі якого 
видається наказ директора Інституту.  
5. Інші умови:  
1) зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладення додаткових угод;  
2) дія договору може припинятися за згодою сторін, яка оформляється протоколом;  
3) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому порядку.  
Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ____________  
Договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і мають однакову 
юридичну силу.  
Адреси сторін:  
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України  
61103, м. Харків, пр. Науки, 47, тел. 340-22-23  
Аспірант ________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

(місце постійного проживання, адреса, номер телефону, електронна адреса ) 
паспорт ______________________________________________________________________  

(серія, номер, ким і коли виданий)  
Ідентифікаційний номер_______________________________________  
Директор ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна 
НАН України ____________________________________Ю.Г. Найдюк  

(підпис)  
Аспірант ___________________________________________________________________  

(підпис) (прізвище та ініціали)  
 
"___" _________________ р. 


