
ДОГОВІР
про організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти 

за програмою підготовки офіцерів запасу

м. Київ № /А ?/З  4 0  2О тр о ку

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 
(далі -  Виконавець), в особі начальника генерал-полковника Коваля Михайла 
Володимировича, який діє на підставі Статуту Виконавця, та Таврійський 
національний університет імені В. І. Вернадського (далі -  Замовник), в особі 
ректора Бортняка Валерія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту 
Замовника, уклали цей договір про таке:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом договору є освітня діяльність, яку здійснює Виконавець, 
щодо військової підготовки здобувачів вищої освіти Замовника за програмою 
підготовки офіцерів запасу.

2 ПРОЦЕДУРИ

2.1. Замовник формує групу здобувачів вищої освіти, які виявили 
бажання пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів 
запасу у військовому навчальному підрозділі Виконавця та направляє 
відповідні документи Виконавцю.

2.2. Виконавець разом з уповноваженим представником Замовника 
організує та проводить конкурсний відбір з числа тих здобувачів вищої 
освіти Замовника, хто виявив бажання пройти військову підготовку за 
програмою підготовки офіцерів запасу.

2.3. За результатами проведеного конкурсу Виконавець укладає 
контракт із здобувачами вищої освіти Замовника, які зараховані для 
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 
у військовому навчальному підрозділі Виконавця.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець має право в односторонньому порядку відраховувати 
здобувачів вищої освіти Замовника з числа тих, хто проходить військову 
підготовку у військовому навчальному підрозділі Виконавця, у разі:

невиконання навчального плану або відсутності без поважної причини 
на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків від загальної 
кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі); 

за власним бажанням;
ухилення без поважної причини від навчального збору;



відрахування із закладу вищої освіти Замовника;
порушення дисципліни (невиконання правил внутрішнього розпорядку 

військового навчального підрозділу Виконавця) та/або громадського 
порядку;

порушення умов контракту здобувачем вищої освіти; 
за станом здоров’я (непридатність або обмежена придатність до 

військової служби -  за висновками військо-лікарської комісії); 
несвоєчасної сплати коштів за навчання;

3.2. Відрахування здобувана вищої освіти Замовника із закладу 
Виконавця жодним чином не впливає на його навчання у закладі Замовника.

3.3 Замовник має право:
отримувати відповідну інформацію про проходження здобувачами 

вищої освіти Замовника військової підготовки у військовому навчальному 
підрозділі Виконавця.

3.4 Виконавець зобов’язаний:
за бажанням здобувана вищої освіти Замовника та за результатами 

конкурсного відбору та станом здоров’я забезпечити його навчання у своєму 
військовому навчальному підрозділі за програмою підготовки офіцерів 
запасу протягом двох навчальних років;

проводити підготовку здобувана вищої освіти Замовника відповідно до 
затвердженої навчальної програми підготовки офіцерів запасу за 
встановленою військово-обліковою спеціальністю;

надати здобувану вищої освіти Замовника право користуватися 
навчально-матеріальною базою військового навчального підрозділу 
Виконавця;

інформувати Замовника про порушення здобувачами вищої освіти 
правил внутрішнього розпорядку, невиконання навчальних програм та про 
інші умови, які можуть стати підставою для їх відрахування;

після закінчення навчання за програмою підготовки офіцерів запасу 
здобувачем вищої освіти і здобуття ступеня вищої освіти не нижче бакалавра 
організувати проведення його атестації на присвоєння військового звання 
“молодший лейтенант запасу”;

виконувати умови цього Договору.

3.5. Замовник зобов’язаний:
за бажанням здобувана вищої освіти Замовника та за підсумками 

конкурсного відбору тих, хто бажає пройти військову підготовку за 
програмою офіцера запасу, надати час та можливість для проходження у 
військовому навчальному підрозділі Виконавця військової підготовки за 
встановленою програмою підготовки офіцера запасу протягом двох 
навчальних років;

у розкладі занять передбачити виділення одного навчального дня на



тиждень для проходження здобувачем вищої освіти військової підготовки у 
військовому навчальному підрозділі Виконавця;

інформувати Виконавця про відрахування здобувана вищої освіти з 
навчального закладу через певні причини;

інформувати здобувачів вищої освіти про необхідність страхування 
свого життя та здоров’я від нещасного випадку під час проходження 
навчання у військовому навчальному підрозділі Виконавця; 

виконувати умови цього Договору.

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК
РОЗРАХУНКІВ

Плата за навчання, порядок і термін сплати визначаються окремими 
контрактами, які укладаються між Виконавцем та здобувачами вищої освіти 
Замовника.

5 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір складається у трьох примірниках (по одному для 
кожної зі сторін та для кафедри військової підготовки, що здійснює супровід 
та контроль за виконанням Договору), які мають однакову юридичну силу, і 
набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

5.2 Договір діє до 01 вересня 2025 року, при цьому дія договору для 
окремих здобувачів вищої освіти може бути продовжена на 1 рік за умови 
отримання відповідного дозволу на перенесення з поважних причин строку 
проведення навчального збору на наступний рік.

5.3 Дія Договору припиняється:

за згодою сторін;
якщо виконання сторонами Договору своїх зобов’язань є неможливим 

у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, 
установлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не 
погоджується про внесення змін до Договору;

у випадку ліквідації юридичної особи (Замовника або Виконавця), 
якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої 
сторони.

5.4 Дія Договору може бути достроково припинена за згодою обох 
сторін тільки після закінчення навчального року, про що одна із сторін 
повідомляє іншу у письмовій формі не пізніше ніж за З місяці до 
закінчення навчального року.



6 ІНШІ УМОВИ

6.1 Одностороння відмова від виконання окремих положень і умов 
Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним 
законодавством.

6.2 Зміни та доповнення до Договору дійсні тільки в тому випадку, 
якщо вони письмово погоджені обома сторонами.

6.3 Спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються у 
порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4 Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором внаслідок появи 
під час дії цього Договору обставин непереборної сили (форс-мажор).

7 МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

Виконавець

Поштова адреса:
Національний університет оборони 
України імені Івана Черняховського, 
Повітрофлотський проспект, 28, 
м. Київ, 03049

Замовник

Поштова адреса:
Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського, 
вул. Джона Маккейна, 33, 
м. Київ, 01042

Реєстраційний рахунок 
ЦА 858201720313231002201007210 
ГУ Ж С У  м. Києва 
МФО 820172 
ЄДРПОУ 07834530

Реєстраційний рахунок
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ІОООсІЛ^_________________________
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ЄДРПОУ

Начальник Національного 
у н і в е р р ^ Щ ^ ^ р и  України

КОВАЛЬ
2022 р.

Ректор Таврійського національного 
у н ів е р о и т ^ і^ ^  імені
В.

ерій БОРТНЯК
2022 р.


